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Ata da 168ª Sessão, Especial, em 26 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Cyro Miranda

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 20 mi-
nutos e encerra-se às 11 horas e 19 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar o Dia do Administrador, nos termos dos Reque-
rimentos nºs 297 e 589, de 2011, de minha autoria, 
Senador Cyro Miranda, e outros Senadores.

Convido para fazer parte da Mesa o Exmº Senador 
Cristovam Buarque; o Presidente da Associação Goiana 
de Administração, Sr. Samuel Albernaz; o Presidente 
do Conselho Regional de Administração do Estado de 
Goiás, Sr. João Divino de Brito; o Diretor-Superinten-
dente da Faculdade Alfa de Goiânia, representando 
as demais faculdades do Estado de Goiás, Sr. Nelson 
de Carvalho Filho. (Palmas.)

Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Exmº Senador Cristovam Buarque, amigo, ex-
-Ministro da Educação, ex-colega de curso secundário, 
um dos homens que mais se dedica à educação neste 
País; Exmº Presidente da Associação Goiana de Admi-
nistração, amigo e competente, Sr. Samuel Albernaz; 
Presidente do Conselho Regional de Administração 
do Estado de Goiás, Sr. João Divino de Brito; Diretor 
Superintendente da Faculdade Alpha, amigo fraterno, 
Nelson de Carvalho Filho; senhoras e senhores dire-
tores, professores e estudantes do curso de Adminis-
tração dos seguintes centros de ensino: Faculdade 
Aphonsiano de Trindade, Centro de Ensino Superior de 
Catalão, Faculdade Brasileira de Educação de Goiânia, 
Unifan de Aparecida de Goiânia, Faculdade Araguaia de 
Goiânia, Faculdade Lions de Goiânia, Faculdade Brasil 
Central de Goiânia, Faculdade Unicamps de Goiânia, 
Faculdade Padrão de Goiânia, Faculdade Universo 
de Goiânia, Pontifícia Universidade Católica de Goi-
ânia e Faculdade Anhanguera de Anápolis; senhoras 

e senhores; Srªs e Srs. Senadores, se lançarmos um 
olhar atento às reviravoltas do mercado internacional 
nos últimos anos, se nos detivermos nos movimentos 
do dólar nos últimos dias, veremos que administrar 
é hoje um desafio, uma tarefa para mentes criativas.

Administrar é hoje um verdadeiro jogo de equilí-
brio entre ousadia e responsabilidade. Ousadia para 
sair dos turbilhões de crises previsíveis e imprevisíveis. 
Responsabilidade para evitar que anos de extrema 
pujança econômica, como os anteriores à crise de 
2008, terminem em retração, com desdobramentos 
indesejáveis.

Nove de setembro é a data em que se comemora 
o Dia do Administrador, razão pela qual solicitamos a 
presente sessão solene.

É momento ideal para refletirmos sobre o papel 
e a importância desse profissional para a manutenção 
do vigor econômico, não só das empresas, mas tam-
bém dos Estados nacionais.

Não há sucesso empresarial ou desenvolvimento 
nacional sem a mão inteligente do administrador. Mas 
não há, tampouco, crise ou fracasso que não se origine 
da má administração.

A sagacidade e o senso de oportunidade de quem 
administra revelam-se como a pedra de toque para o 
equilíbrio das contas públicas e para a capacidade de 
geração das riquezas das empresas.

Não existe desenvolvimento ou competitividade 
sem bons administradores, e, no contexto que se de-
lineia no cenário internacional, precisamos de profis-
sionais corajosos e audazes.

Mas a boa administração demanda sensatez, 
prudência e previsibilidade, para antever cenários e 
precaver-se contra as intempéries do mercado.

É fundamental lembrar, também, que os valores 
sociais do trabalho e da livre-iniciativa constituem ver-
dadeiro fundamento da República Federativa do Brasil, 
como bem sinaliza o art. 1° da Constituição Federal.

A esse respeito, forçoso é dizer que a boa admi-
nistração dos recursos públicos, oriundos do esforço 
coletivo de nossa sociedade, é viga mestra da demo-
cracia e do Estado de Direito.
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Meus prezados administradores e administrado-
ras, ao longo da história brasileira, sempre tem havido 
preocupação em formar bons profissionais tanto no 
setor público como na iniciativa privada.

A história da Administração no País inicia-se, 
efetivamente, no alvorecer da década de 1930, com o 
surgimento do Instituto da Organização Racional do 
Trabalho (IDORT), e do Departamento Administrativo 
do Serviço Público (DASP).

Funda-se, então, a Escola de Serviço Público, 
que costumava enviar técnicos de administração aos 
Estados Unidos para a realização de cursos de aper-
feiçoamento.

Em 1944 nasce também, a Fundação Getúlio 
Vargas, a famosa FGV, mantenedora da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EASP).

No dinâmico mercado que se tem edificado no 
processo de globalização nos últimos quarenta anos, o 
curso superior em Administração de Empresas tornou-
-se um dos mais procurados nas universidades públicas 
e privadas em todo o território nacional.

O perfil do administrador da sociedade do conhe-
cimento atrai os jovens pelo dinamismo e desafios que 
a profissão demanda.

Administrar bem significa conquistar clientes e 
mercados, realizar sonhos e superar limites.

Nas economias modernas, o administrador é o 
profissional que gerencia a aplicação de recursos finan-
ceiros, tecnológicos, físicos e humanos de empresas.

O administrador enxerga o futuro e desbrava o 
caminho na busca do melhor planejamento.

Mas o administrador precisa ser tocado pela ver-
satilidade do mundo contemporâneo, que alavanca em-
presas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
pequenas, médias ou de grande porte.

Sem a visão de conjunto dos processos produ-
tivos, as empresas não encontram a flexibilidade ne-
cessária para se adequar as permanentes mudanças 
características deste início do século XXI.

Srªs e Srs. Administradores, não temos dúvida 
em apontar a Administração de Empresas como uma 
das profissões que mais crescem no Brasil e no mundo.

É um processo resultante da intensificação de 
trocas comerciais e intercâmbios profissionais, marca 
indelével do contexto da globalização que caracteriza 
a economia internacional.

Nesta homenagem, temos o dever de render tri-
buto ao Conselho Federal de Administração. Ao lado 
dos Conselhos Regionais, sediados nos Estados, o 
Conselho tem por missão “promover a difusão da Ci-
ência da Administração e a valorização da profissão do 
Administrador visando à defesa da sociedade”.

Por essa razão, aumenta a cada dia o número 
de profissionais qualificados e devidamente registra-
dos que estão à frente de cargos estratégicos, tanto 
em órgãos públicos quanto em empresas privadas.

Bons administradores são sinônimo de gestão 
de qualidade.

Bons administradores são sinônimo de bons proje-
tos empresariais e públicos, resultantes da observação 
arguta, do questionamento oportuno, da interpretação 
precisa e da liderança firme.

Senhoras e Senhores, a inserção competitiva do 
nosso País na economia internacional exige o cons-
tante aperfeiçoamento dos profissionais brasileiros, 
que têm no administrador de empresas um importante 
coordenador de esforços, em prol da saúde e do vigor 
das unidades empresariais.

Neste mês de setembro, em que comemoramos 
o Dia do Administrador, gostaria de parabenizar todos 
os profissionais da Administração, bem como os seus 
órgãos de representação, pelo valor de seu trabalho 
e pela contribuição de cada um no engrandecimento 
de nosso País.

Que seu exemplo possa se multiplicar e render 
frutos, em prol de um Brasil mais rico, mais produtivo 
e decente, para todos os cidadãos brasileiros.

Decerto, o Brasil forte e altaneiro, competitivo e 
consciente da sua missão como país voltado à sus-
tentabilidade global constrói-se sempre pela mão do 
administrador.

Muito obrigado. (Palmas.)
Passo a palavra, para que faça seus cumprimen-

tos, ao Senador e amigo Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Senador Cyro Miranda, que foi meu colega 
há muitos e muitos anos, ainda no ensino médio em 
Recife, apesar de ser hoje goiano; Sr. Presidente do 
Conselho Regional de Administração do Estado de Goi-
ás, João Divino de Brito; Sr. Presidente da Associação 
Goiana de Administração, Samuel Albernaz; Sr. Diretor 
Superintendente da Faculdade Alpha de Goiânia, Prof. 
Nelson de Carvalho Filho; caros alunos, profissionais 
da Administração que aqui estão, em primeiro lugar, 
bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Em se-
gundo lugar, quero dizer da minha satisfação, Senador 
Cyro, pois graças a sua iniciativa, pudemos reunir este 
grupo, aqui, nesta Casa do Congresso. Meus agradeci-
mentos, porque é a oportunidade que temos de dizer o 
que sentimos em relação à atividade do administrador. 

Talvez nunca antes o mundo precisou tanto de 
bons gestores e administradores quanto neste momen-
to da história e daqui para frente, mas nunca antes foi 
preciso ter uma consciência clara de qual é o papel 
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do administrador. Porque, às vezes, a gente acha que 
administrar é apenas gerenciar uma unidade de pro-
dução, sem perceber a dimensão total de uma nação 
e a dimensão total até da humanidade. 

Existem excelentes técnicos gestores em fábri-
cas de armas. E eu me pergunto se ser um bom gestor 
numa fábrica de armas, fabricando bombas para serem 
jogadas sobre as cabeças das pessoas que muitas ve-
zes nada têm a ver com as guerras, se isso indica um 
bom administrador ou se indica um administrador bom. 

Uma coisa é administrar no Brasil, a outra coisa 
é administrar o Brasil. E quando eu falo administrar o 
Brasil, não falo da Presidenta da República de hoje ou 
dos presidentes de antes ou depois, eu falo de cada 
administrador. 

Administrar no Brasil é gerenciar bem um hospital; 
administrar bem o sistema de saúde do Brasil é admi-
nistrar um sistema que permita atender a todos, que 
não exclua ninguém. Uma coisa é o engenheiro cons-
truir no Brasil, outra coisa é o engenheiro construir o 
Brasil. O engenheiro, ao construir uma escola, ele está 
construindo no Brasil; o engenheiro que quer construir 
o Brasil, ele tem que lutar que nenhuma criança fique 
fora da escola, para que aquela escola que ele faz te-
nha professores bem remunerados, com exigências 
fortes sobre eles para que sejam bons professores. 

É completamente diferente ser um profissional 
no Brasil ou ser um profissional a serviço do Brasil. 

Eu quero falar para vocês, administradores, do 
que o Brasil precisa, não da fábrica onde vão trabalhar, 
não do hospital onde vão trabalhar, não da unidade 
econômica onde vão trabalhar. 

O administrador no Brasil só precisa ter técnica; 
o administrador do Brasil, além da técnica, precisa ter 
ética e política; ética no coração e participação políti-
ca para fazer com que a ação que ele exerce dentro 
daquela unidade de produção colabore para um Brasil 
melhor de que a gente precisa e não trabalhar eficien-
temente isolado do resto, para um Brasil que será pior 
mesmo que o administrador esteja cumprindo bem a 
sua tarefa.

E quero me prender a um assunto que está agora 
em momento de discussão. Está-se propondo aumen-
tar para 10% os gastos a serem feitos com a saúde, 
10% do PIB. Se aprovarmos esses 10%, professor, vai 
facilitar a vida do administrador no Brasil, mas talvez 
não facilite o papel do administrador do Brasil, porque 
começar com mais dinheiro nem sempre é a primeira 
solução. 

Administrar bem a saúde brasileira e não os hos-
pitais no Brasil, que é o que os administradores em 
geral fazem. Para administrar bem a saúde no Brasil, 
antes de se falar em dinheiro, tem que se começar 

falando sobre qual o sistema será mais eficiente para 
chegar a todos em condições iguais.

Uma saúde que é desigualmente ofertada a uma 
população nega o sentimento mais profundo do direito 
à vida de cada pessoa que nasceu, porque, com di-
nheiro uns vivem mais, sem dinheiro uns vivem menos. 
Isso é uma imoralidade, isso não é uma desigualdade, 
é uma imoralidade.

E aí vem a pergunta: qual o sistema que a gente 
pode ter para melhorar a saúde de todos os brasilei-
ros, antes de discutir quanto custa, antes de discutir o 
imposto novo que a gente vai criar para financiar isso? 
Qual o sistema que funciona bem? É um sistema pu-
ramente estatal ou é um sistema de cooperação entre 
governo e setores privados? Funciona melhor o SUS 
se todos os servidores forem funcionários do Estado 
ou funciona melhor o SUS se a gente puder ir a um 
médico privado e o governo pagar a esse médico pri-
vado? Estou colocando como uma pergunta que mui-
tos não querem fazer.

É mais eficiente o que é estatal ou é eficiente o 
que é privado? Ou, mais importante ainda, o que é 
que faz uma atividade ser pública, independente de 
ser estatal ou privada?

Então, a primeira pergunta é: qual é o sistema 
ideal para a saúde de todos os brasileiros? Não esta-
mos discutindo isso. Estamos discutindo quanto colocar 
mais no atual sistema. E, quando a gente joga muito 
dinheiro numa coisa que não funciona, joga dinheiro 
fora. Se a gente deixar cair de um helicóptero dinheiro 
no quintal de um hospital ou no quintal de uma escola, 
na primeira chuva esse dinheiro vira lama.

O dinheiro só tem utilidade quando a gente sabe 
como é que ele chega até a sala de operação; como é 
que chega até a alta que o paciente recebe. Isso é um 
trabalho de gestão, isso é um trabalho de política, isso 
é um trabalho de ética. Vocês têm que participar disso. 

Como é o sistema ideal? O sistema ideal é come-
çar pelo médico ou pelo engenheiro do saneamento? 
É começar pelo cirurgião ou pelo médico de atendi-
mento dos problemas da família, antes de precisar da 
cirurgia? Tudo isso exige uma reflexão grande sobre 
como revolucionar o atual sistema de atendimento 
médico, porque, como ele está, não está bem e não 
só por falta de dinheiro, mas por falta de estrutura de 
sistema organizado e por falta de gestão. 

Só depois de saber como é que deve ser o sistema 
é que a gente faz as contas de quanto custa. Por que 
10% e não 12%? De onde surgiu esse número mági-
co? Se for 12%, por que a gente vai ficar com 10% e 
deixar gente morrendo? E se for 8% não é muito me-
lhor, porque sobram 2% para outras coisas? Quanto 
custa, alguém já fez as contas de quanto custaria? Se 
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a gente chegar a 10%, vai ter quase R$400 bilhões 
sendo gastos com a saúde. Quantos países do mundo 
têm R$400 bilhões de Produto Interno Bruto? Poucos. 
Quatrocentos bilhões são mais de 20 mil/ ano/habitan-
te. Portanto, é um dinheiro muito alto que a gente vai 
gastar. Será que tudo isso é necessário realmente?

Vamos fazer a pergunta: como deve ser? Quanto 
custa? Depois a gente discute de onde vem o dinhei-
ro; se é preciso mais do que se está gastando, o que 
eu acho que vai precisar. Como é que a gente obtém 
esse dinheiro? E a primeira maneira de ver de onde 
vem o dinheiro – estou falando para administradores 
que querem, e eu desejo, construírem o Brasil e não 
apenas no Brasil – é saber se não há onde reduzir 
gastos. Será que o setor público brasileiro não tem 
onde reduzir gastos? É necessário que o Congresso 
funcione sempre com essa temperatura pelo ar condi-
cionado? Qualquer um grau acima dessa temperatura 
já economiza dinheiro. 

Será que a gente não está gastando mais dinhei-
ro aqui? Não está gastando mais dinheiro em outros 
setores da sociedade brasileira, que poderiam ser 
poupados para investir na saúde, atendendo ao custo 
de uma atividade funcionando eficientemente, que é 
o trabalho dos administradores?

Eu creio que daria para conseguir pelo menos 
uma parte do dinheiro necessário, se é que será ne-
cessário, reduzindo gastos. Mas vamos supor que não 
pode. Vamos supor que já estamos no limite e que 
reduzir o gasto do ar condicionado piora o funciona-
mento da democracia. Vamos supor isso. Aí a gente 
discute como aumentar a carga fiscal, mas depois de 
esgotar tudo isso. E, na hora de aumentar a carga fis-
cal, a gente tem perguntar como aumentar nos atuais 
impostos, sem criar um novo. 

Será que o aumento do imposto sobre álcool não 
seria tão benéfico? Seria mais dinheiro para a saúde e 
menos doente, porque o alcoolismo provoca doenças. 
Será que o aumento do imposto sobre automóveis não 
daria mais dinheiro e reduziria o custo saúde? Porque 
uma parte razoável de gastos com saúde no Brasil é 
resultado de acidentes de trânsito. 

Uma melhoria no sistema de trânsito reduz o 
gasto com saúde. Essa cidade foi prova disso. Nós fi-
zemos aqui uma grande campanha pela paz no trân-
sito. Aqui você chega numa faixa de pedestre põe o 
braço e o carro para, porque a gente controlou as ve-
locidades. Reduziu o número de acidentes, reduziu o 
número de gastos. 

Tinha doente no chão, nos domingos e segundas-
-feiras, pelos acidentes que aumentam no sábado e 
domingo. Depois da campanha, passou a sobrar lei-
tos em hospitais. Então, por que a gente não aumenta 

impostos naqueles setores que prejudicam a saúde? 
Pode conseguir mais dinheiro e melhorar a saúde. 

Diz-se que no Brasil se consome mais açúcar do 
que deveria, por isso a taxa de diabéticos, que pres-
siona o serviço de saúde. De repente, com menos 
açúcar, e aí entra a educação. Gastar em educação 
melhora a saúde. 

Só depois de discutir que não é possível aumen-
tar alíquotas dos atuais impostos é que a gente pode 
aceitar discutir a criação de um novo imposto. E eu não 
sou contra um novo imposto para a saúde se for pro-
vado que o sistema vai funcionar, se for provado que 
vai custar mais do que se gasta hoje, se for provado 
que as atuais alíquotas não permitem. Aí a gente vai 
e constrói um novo.

Mas mesmo assim tem o passo seguinte: como 
garantir que esse dinheiro vai ser gasto na saúde. 

Hoje, Senador Cyro, se houvesse muito dinheiro 
para a saúde, não tenho dúvida de que era capaz de 
estarem usando o dinheiro da saúde para construírem 
estádios para a Copa do Mundo. Diriam que mais di-
nheiro faz uma construção mais segura, há menos ris-
cos de desabar e, portanto, é bom para a saúde. Não 
duvido de que haveria gente com essa artimanha de 
gastar o dinheiro da saúde em estádios; ou diriam que 
botar ar-condicionado nos estádios melhoraria a saúde 
das pessoas, ou que se divertir, assistindo a um bom 
jogo de futebol, melhora a saúde, e por isso justifica – 
justificaria, para não pensarem que estou defendendo 
– a construção de estádios com o dinheiro da saúde. 
Tínhamos que ter, se for necessário um novo imposto, 
a garantia de que esse dinheiro vai chegar à saúde, e 
não apenas aos gastos com a saúde. 

Para concluir, quero dizer que quem quer construir, 
administrar o Brasil, e não apenas no Brasil, tem que 
ter claro que gastos às vezes significam desperdício; 
e desperdício para mim é o maior pecado de um ad-
ministrador. O maior pecado de um administrador é o 
desperdício. Ele tem o direito de cometer uma porção 
de erros, mas não o erro da ostentação desnecessária. 

Se a gente fizer tudo isso, podemos dizer aqui, Se-
nador Cyro, professores, que estamos comemorando o 
dia não apenas do administrador, mas do administrador 
que, além da técnica que permite construir no Brasil, 
estamos diante de cidadãos e de cidadãs que têm a 
técnica da administração, mas que querem construir 
o Brasil, um novo Brasil, um Brasil onde administrar 
uma fábrica seja administrar o Brasil pelo aumento do 
Produto Interno Bruto, da renda, pela distribuição da 
renda; onde administrar uma fábrica de ônibus seja 
administrar no Brasil, mas seja administrar o Brasil 
pela melhoria do transporte público, pelo que isso re-
presenta no bem-estar da população. Aquele que ad-
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ministra um hospital no Brasil melhora a situação dos 
que vão àquele hospital, mas aquele que administra 
um hospital sob a ótica de administrar o Brasil garante 
que todos terão direito a um hospital; se não àquele, a 
outros, e que todos eles vão funcionar bem. 

Nós precisamos muito de vocês, o Brasil, mas 
precisamos que vocês tenham a técnica, tenham a 
ética e tenham a política; tenham a técnica de como 
fazer a coisa funcionar ali, naquele lugar, no Brasil, mas 
juntem a isso a ética de saber como é que queremos 
um Brasil melhor e a política de saber o que fazer para 
que esse Brasil fique melhor. 

Não se contentem em ser uma coisa; vocês têm 
que ser três coisas. Não se contentem em ser o técnico 
da administração; sejam também a pessoa que usa a 
ética para saber como a administração no Brasil pode 
fazer a administração do Brasil e usem a política, por-
que, se ficarem só na ética, serão apenas sonhadores 
sem as mãos para transformar a realidade, porque a 
política é que transforma a realidade.

Por isso, comemoremos o dia, refletindo: como 
pode cada um de vocês ser bom administrador no Bra-
sil e bom administrador para o Brasil.

Agradeço, como brasileiro, que vocês tenham 
escolhido essa profissão, fundamental, determinante 
no Brasil de hoje e no mundo de hoje, mas faço este 
apelo como brasileiro e como Senador: não se con-
tentem apenas em administrar no Brasil; queiram ser 
administradores que façam o Brasil ser melhor para 
todos os brasileiros.

Grande abraço para cada uma e para cada um 
de vocês. Parabéns! E não se esqueçam de que eu os 
parabenizei fazendo minha cobrança: sejam adminis-
tradores do Brasil, e não apenas no Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, 
por sua contribuição. Realmente, não precisamos de 
mais verbas, mas de planejadores. O senhor tem toda 
razão.

Eu convido, para fazer parte da Mesa, a repre-
sentante das Administradoras, a Professora e Admi-
nistradora Hélcia Daniel da Silva, da Unifan. 

Concedo a palavra ao nobre colega Exmº Senador 
Valdir Raupp e também Administrador de Empresas.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Cumprimento o Sr. Presidente Senador Cyro Miran-
da, que preside esta sessão e é autor do requerimen-
to que deu origem a esta sessão de homenagem; o 
Exmº Sr. Senador Cristovam Buarque, professor que 
tem desempenhado grande papel na Educação em 
nosso País, como Ministro que foi, como educador 

e também aqui no Senado Federal; o Presidente do 
Conselho Regional de Administração do Estado de 
Goiás, Sr. João Divino de Brito, Presidente da Asso-
ciação Goiana de Administração, Sr. Samuel Albernaz, 
Diretor Superintendente da Faculdade Alfa de Goiânia, 
Sr. Nelson de Carvalho Filho, cumprimento todas as 
senhoras administradoras, senhores administradores, 
senhoras e senhores diretores, professores e estudan-
tes do curso de Administração de todo o Brasil, demais 
autoridades presentes, senhoras e senhores, Senado-
res e Senadoras, é com enorme satisfação que venho 
render minhas homenagens aos administradores do 
Brasil, pelo transcurso de sua data nacional. Embora 
deva confessar, Senhor Presidente, que esta mani-
festação se configura um pouco autorreferenciada e 
até um pouco interesseira, dada a minha condição de 
bacharel em administração de empresas e meu filho 
estar cursando também a Faculdade de Administração.

O fato é que existem motivos para saudarmos, 
com grande entusiasmo, os integrantes desta categoria 
profissional. Afinal, o trabalho que vem desenvolven-
do no nosso país é do mais alto valor. Se atentarmos 
para a história universal, senhoras e senhores, vere-
mos que a profissão é bem antiga. No século XVII, 
a Companhia Inglesa de Navegação, ou melhor, as 
companhias, porque eram várias, já tinham em seus 
quadros administradores profissionais com perfil e for-
ma de atuação semelhante, sob certos aspectos, aos 
dos administradores atuais.

Bem mais a frente, já na transição do século XIX 
para o século XX, Fayol elabora na França a teoria 
clássica da administração. Enquanto isso, nos Esta-
dos Unidos, Taylor lança as bases da administração 
científica, e nós aprendemos muito sobre as teorias 
de Taylor e Fayol na faculdade.

Aqui no Brasil um passo decisivo rumo à profis-
sionalização da atividade foi dada em 1938. Criou-se o 
Dasp, Departamento Administrativo do Serviço Público. 
Mais tarde, em 1952, a matéria ganha novo impulso 
com a criação, pela Fundação Getúlio Vargas, da Es-
cola Brasileira de Administração Pública.

Seguem-se outros eventos – também importan-
tíssimos –, como a fundação, em 1954, da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, até chegar-
mos, Senhoras e Senhores Senadores, àquele 9 de 
setembro de 1965, quando a Lei n° 4.769 vem dispor 
sobre o exercício da profissão de Técnico de Adminis-
tração e, ao mesmo tempo, criar o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração.

Desde então, Senhor Presidente, e especial-
mente nos últimos anos, a profissão vem ganhando 
uma relevância que se faz cada vez maior. Basta dizer 
que cerca de 15% das matrículas nas instituições de 
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ensino superior, em nosso País, estão concentradas 
atualmente nos Cursos de Administração.

Nos Conselhos Regionais de Administração, te-
mos registradas cerca de 300 mil pessoas físicas e 35 
mil pessoas jurídicas, sem contar, é claro, as centenas 
de milhares de bacharéis em Administração que, em-
bora não cadastrados no sistema CFA/CRAs, atuam 
no mercado de trabalho.

Há também que destacar, Senhoras e Senhores 
Senadores, que a profissão é cada vez mais valorizada 
pelos jovens, ou seja, por aquela parcela da sociedade 
que representa, efetivamente, o futuro do País. 

Algum tempo atrás, por exemplo, pesquisa reali-
zada pelo CFA mostrou que a maioria dos administra-
dores brasileiros, aqueles que administram as nossas 
empresas, pequenas, médias e grandes empresas, 
está na faixa etária de até 30 anos e é composta por 
recém-formados – aí demonstra a valorização que 
os nossos empresários estão dando aos administra-
dores de empresas. Não é de surpreender, já que as 
características que se exigem do Administrador são 
condizentes com o figurino de nossa juventude, cada 
vez mais atuante, cada vez mais interessada no de-
senvolvimento de suas potencialidades.

O profissional da área – todos sabemos – deve 
aliar o pleno domínio de habilidades técnicas, ou seja, 
o conhecimento dos princípios, das teorias, dos méto-
dos, instrumentos e ferramentas da Administração, a um 
domínio igualmente amplo de habilidades relacionais, 
como a capacidade de lidar com pessoas, comunicar-
-se com desembaraço, negociar com sabedoria e so-
lucionar conflitos. 

E são esses, exatamente, os atributos que vêm 
sendo explorados nos cursos de Administração em 
todo o País, que têm procurado, também, adaptar-
-se à complexidade do mundo atual, desdobrando-se 
em especializações que buscam atender a todas as 
nuances, a todas as exigências e a todos os desafios 
do mercado.

Em 1991, isto é, vinte anos atrás, tínhamos, no 
Brasil, 351 cursos de Administração, dos quais 333 de 
Administração propriamente dita, 13 de

Administração Rural e 5 de Administração de 
Cooperativas.

Hoje, temos cerca de dois mil cursos, distribuí-
dos em dezenas de áreas. Cursos que cuidam de as-
pectos tão distintos da Administração como aqueles 
referentes aos agronegócios, aos serviços de saúde 
e aos sistemas de informações, já referido aqui pelos 
Senadores Cristovam Buarque e Cyro Miranda, que 
tratam de Administração bancária, hotelaria, industrial 
e mercadológica, que formam especialistas em Admi-
nistração de eventos e de recursos humanos, que co-

locam, enfim, a disposição do mercado, uma variada 
gama de profissionais.

Por tudo isso, Senhor Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e 
senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores 
da TV Senador, é fácil prever que os profissionais da 
Administração serão cada vez mais reconhecidos em 
nossa sociedade; serão cada vez mais bem-vindos 
em qualquer empresa, seja pública, seja privada, e 
irão desempenhar um papel cada vez mais decisivo 
no desenvolvimento de nosso Pais. A eles, portanto, 
o meu reconhecimento e as minhas congratulações.

Parabéns a todas as administradoras e a todos 
os administradores do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Raupp, por suas 
palavras e parabenizo-o também por seu dia. Quero 
salientar que o Senador Raupp é uma pessoa compe-
tentíssima nesta Casa, é imprescindível em todos os 
nossos trabalhos. Nosso muito obrigado.

Convido para fazer uso da palavra o Presidente 
da Associação Goiana de Administração, o Sr. Samuel 
Albernaz, homem obstinado pela Administração. 

O SR. SAMUEL ALBERNAZ – Exmº Sr. Cyro Mi-
randa, signatário da presente sessão especial; Exmº Sr. 
Senador Cristovam Buarque; Exmº Sr. Senador Valdir 
Raupp; Presidente do Conselho Regional de Adminis-
tração de Goiás, Administrador João Divino de Brito; 
Diretor Superintendente da Faculdade Alfa, Administra-
dor Nelson de Carvalho Filho; Professora Administra-
dora Hélcia Daniel; Diretores aqui presentes; Veronildo; 
Amílcar; Professora Sejana Martins; prezados amigos, 
professores, administradores, empresários e meus que-
ridos acadêmicos de Administração, bom-dia a todos

É um prazer muito grande, nobre Senador Cyro 
Miranda, estar nesta Casa de Leis comemorando o Dia 
Nacional do Administrador. Neste mês de setembro, 
em todos os Estados do Brasil, comemora-se esta data 
tão importante para nós, administradores. Esta sessão 
solene, propositura de V. Exª, Senador Cyro, culmina 
importantes comemorações para a valorização e o re-
conhecimento desse profissional tão importante nas 
empresas e também nos órgãos públicos. 

Temos muito a comemorar, mas também temos 
de fazer algumas reflexões.

Nesses 46 anos de regulamentação da nossa 
profissão, muitas conquistas e muitas lutas foram tra-
vadas. Conseguimos incluir o Administrador nas juntas 
comerciais de todo o Brasil, no Conselho Administrativo 
Tributário. Nas empresas, já está sendo reconhecida a 
participação, a presença importantíssima desse pro-
fissional. Aquelas organizações que ainda não têm o 
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profissional Administrador estão fadadas ao fracasso, 
o que foi comprovado por uma pesquisa do Sebrae 
sobre a ausência de gestão profissional nas organi-
zações. Então, precisamos conscientizar ainda mais 
os empresários da grande importância da presença 
do Administrador nas organizações. Aí, sim, teremos 
uma menor mortalidade dessas empresas, estaremos 
gerando renda e trabalho. 

Reflexão: por que precisamos ainda ocupar es-
paços, principalmente na Administração Pública? Das 
mais de cinco mil prefeituras existentes hoje no Brasil, 
mais de quatro mil ainda não têm o cargo de Adminis-
trador, Senadores Valdir Raupp e Cristovam Buarque. 

Tramita, na Câmara Federal, propositura do Ad-
ministrador e Deputado Federal Sandro Mabel, um pro-
jeto que idealizamos para obrigar todas as prefeituras 
a terem o cargo de Administrador. Acreditamos que, 
assim, essas prefeituras terão uma gestão altamente 
profissional. E não é o corporativismo que estamos 
pregando; trata-se, sim, do desejo de realmente tornar 
as prefeituras mais profissionalizadas. Que possamos 
ter esse profissional qualificado, preparado para bem 
administrar, para bem auxiliar, para bem assessorar 
os nossos prefeitos. Com certeza, quem ganhará com 
a aprovação da PEC nº 317, de 15 de setembro de 
2004, é a sociedade, Senadores Cyro Miranda, Valdir 
Raupp e Cristovam Buarque. O projeto já passou em 
todas as Comissões da Câmara Federal, está apenas 
aguardando para ser submetido à apreciação dos no-
bres Deputados Federais. Quem ganhará com a apro-
vação dessa Emenda à Constituição é a sociedade, 
em todos os seus parâmetros, poderemos ter melhores 
dias para o nosso Brasil. 

Realizamos, de 15 a 17 de setembro, Senador 
Cyro Miranda – o senhor foi testemunha, porque es-
teve conosco participando daquele grandioso evento 
–, o Conad, a sua 16ª edição, com mais de três mil 
participantes de todo o Brasil. 

Gostaria de fazer um convite neste momento, 
Exmº Sr. Senador Cyro Miranda, aos dois Senadores 
que compõem essa seleta mesa de autoridades. Gos-
taria de convidar, de público, os Senadores presentes 
nesta sessão solene, os Exmºs Srs. Senadores Cris-
tovam Buarque e Valdir Raupp, a estarem conosco 
em Goiânia, de 27 a 29 de setembro de 2012, quando 
estaremos comemorando os 47 anos da profissão de 
Administrador. (Palmas.) Estamos comemorando, em 
2011, os 46 anos da regulamentação da profissão, e 
o Administrador Samuel Albernaz, em nome dessa 
categoria à qual eu pertenço, gostaria de convidar 
os três Senadores presentes nesta sessão solene a 
estarem conosco em Goiânia para marcarmos os 47 
anos da profissão de Administrador. Será uma honra 

muito grande contar com esses três nobres Senadores 
na 17ª edição do Conad. Os senhores e as senhoras 
estão todos convidados a participarem conosco desse 
grandioso evento – hoje o Conad é o maior congresso 
da categoria das Américas.

Não vou me alongar muito aqui, porque os três 
Senadores que me antecederam na tribuna foram mui-
to felizes e falaram tudo sobre a Administração para o 
Brasil, no Brasil, da Administração Pública, da Adminis-
tração na iniciativa privada. Eu quero, em nome dessa 
categoria, Senador Cyro, agradecer a V. Exª e a todos 
os Senadores que aprovaram a realização desta ses-
são especial. Em nome dos Administradores do Brasil, 
queremos agradecer a V. Exª e a todos os Senadores 
que aprovaram esta sessão solene em homenagem 
aos 46 anos desta profissão que tanto amamos – sou 
apaixonado por ela!

Parabéns a todos os Administradores e Adminis-
tradoras que fazem a diferença em nosso Brasil. Muito 
obrigado e um bom-dia a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, administrador Samuel Alber-
naz. O empenho que o senhor tem dedicado a essa 
categoria tem um valor inestimável.

Os senhores podem ter a certeza de que nunca 
houve uma pessoa com tanta dedicação no nosso Es-
tado como o administrador Samuel Albernaz.

Com muito prazer, agora, concedo a palavra, 
para falar em nome de todos os centros de ensino aqui 
presentes, o administrador de empresas e superinten-
dente da Faculdade Alfa, Sr. Nelson de Carvalho Filho.

O SR. NELSON DE CARVALHO FILHO – Exmº 
Sr. Senador Cyro Miranda, que preside esta sessão 
solene, orgulho-me muito da sua amizade. É uma sa-
tisfação enorme falar aqui, hoje, em nome do setor de 
educação e de administração do nosso Estado de Goiás.

Exmº Sr. Senador Cristovam Buarque, sua tradi-
ção e sua história o precedem, e somos testemunhas 
vivas do quanto o senhor tem se dedicado à educação 
em nosso País.

Exmº Sr. Senador Valdir Raupp, permita-me, co-
lega administrador, orgulha-me tê-lo como Senador 
da República, representando também nossa catego-
ria profissional.

Nosso amigo João Divino de Brito, Presidente 
do Conselho Regional de Administração do Estado de 
Goiás; nosso grande amigo Samuel Albernaz, Presi-
dente da Associação Goiana dos Administradores; Dig-
níssima Professora Hélcia Daniel, aqui representando 
os acadêmicos de Administração; estudantes; colegas 
diretores de outras instituições; professores; acadêmi-
cos, é uma satisfação enorme representar os senhores 
e as senhoras no agradecimento a esta homenagem.
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Acompanhei, atentamente, todas as palavras que 
nos foram dirigidas e por elas somente posso agradecer, 
pela sensibilidade, pela forma como caracterizaram a 
profissão e, sobretudo, a função e a missão do adminis-
trador em nosso País. A lucidez com que os Srs. Sena-
dores colocaram suas impressões a respeito da nossa 
missão e da nossa profissão nos deixa profundamente 
envaidecidos e, sobretudo, cheios de responsabilidade 
no encaminhamento do destino da nossa Nação.

Há aproximadamente 34 anos, milito nessa área, 
como administrador formado por uma instituição de 
ensino no litoral de São Paulo, uma faculdade priva-
da. Graças ao estudo que recebi, consegui, ao longo 
desses 34 anos, trilhar uma trajetória de sucesso por 
empresas conceituadas e, de alguma forma, deixei mi-
nha contribuição para o sucesso e o engrandecimento 
dessas empresas. Mas hoje, quis o destino, atuo no 
segmento da educação, dirigindo uma instituição de 
ensino superior.

Assim, não posso deixar de aceitar a provocação 
do Senador Cristovam Buarque e de pedir licença para 
adicionar ao desafio do tratamento da saúde no Brasil 
o tratamento da educação no Brasil e para o Brasil.

Temos crescido a uma taxa considerável em 
termos de tamanho da nossa economia, mas, se não 
cuidarmos com muita atenção da formação dos pro-
fissionais e da mão de obra que atua em favor dessa 
economia, importaremos, muito em breve, muito mais 
profissionais que o que já importamos nos últimos cin-
co anos. Apenas para que fique o registro, quero dizer 
que, nos últimos cinco anos, foram concedidos vistos 
de trabalho a mais de duzentas mil pessoas de outros 
países, para atuarem principalmente no eixo Rio-São 
Paulo, por falta de talentos, por falta de pessoas ca-
pacitadas para atuar com a tecnologia que se coloca 
à disposição da nossa economia.

O nosso Estado de Goiás ainda tem muito a 
crescer, sobretudo no segmento da educação. Nesse 
particular, como representante do segmento da educa-
ção superior privada do nosso Estado, quero deixar o 
registro de como tem sido difícil atuar nesse segmento 
em nosso País, sobretudo no nosso Estado.

Fica, aqui, nosso agradecimento pela homena-
gem e pela sensibilidade com que conduziram esta 
cerimônia.

Tenho a certeza de que, da mesma forma que 
eu, todos os administradores aqui presentes sentem-
-se honrados pela homenagem e provocados, aceitan-
do, da mesma forma, o desafio que nos foi colocado 
nesta manhã.

Agradeço a todos. Um forte abraço a todos! Se-
jam todos muitos felizes!

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Sr. Nelson de Carvalho Filho, 
pelas suas palavras. Também o parabenizo pelo seu dia.

Quero comunicar os cumprimentos do nobre co-
lega Sandro Mabel, Deputado Federal, um defensor 
da causa, que nos encaminha um ofício, parabeni-
zando todos.

Mais uma vez, parabenizo todos e quero renovar 
a crença que temos nos senhores, que são e serão res-
ponsáveis por um Brasil melhor, um Brasil mais justo, 
um Brasil mais ético, um Brasil planejado. Tenham a 
certeza, senhores, de que essa crença é uma realidade.

Só os senhores poderão nos ajudar, para que este 
Brasil, que tem uma potencialidade imensa, vá para seu 
caminho justo, seu caminho correto. O administrador 
tem essa propriedade, e, acima de tudo, os senhores 
têm as ferramentas necessárias para realizar isso.

Quero parabenizar todos e deixar aqui nossa es-
perança nos senhores. Esta Casa de leis estará sempre 
à disposição de todos os senhores.

Quero parabenizar este grande idealista Samuel 
Albernaz, homem incansável na busca do desenvolvi-
mento da profissão do administrador.

Antecipadamente, também quero dar os parabéns 
ao Professor Samuel, administrador, que, amanhã, 
completa mais um ano de vida. Fica aqui o nosso ca-
rinho e a nossa homenagem a esse grande idealista.

Quero agradecer a todos os meus companhei-
ros de Mesa, em especial aos Senadores Cristovam 
Buarque e Valdir Raupp, que abrilhantaram também 
esta sessão.

Agradeço, especialmente, a todos os diretores, 
professores e estudantes dos cursos de Administra-
ção dos centros de ensino aqui presentes: Faculdade 
Aphonsiano de Trindade; Centro de Ensino Superior de 
Catalão; Faculdade Brasileira de Educação de Goiânia; 
Unifan de Aparecida de Goiânia; Faculdade Araguaia de 
Goiânia; Faculdade Lions de Goiânia; Faculdade Brasil 
Central de Goiânia; Faculdade Unicamps de Goiânia; 
Faculdade Padrão de Goiânia; Faculdade Universo de 
Goiânia; Pontifícia Universidade Católica de Goiânia 
e Faculdade Anhanguera de Anápolis. A todos os se-
nhores, o nosso muito obrigado. Tenham uma carreira 
profícua! O Brasil conta muito com todos os senhores.

Cumprida a finalidade da sessão, agradeço às 
personalidades que nos honraram com suas presenças.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 19 
minutos.)
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Ata da 169ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 26 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geovani Borges, Mozarildo Cavalcanti, 
da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 mi-
nutos e encerra-se às 18 horas e 19 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. Nº 137/2011 – CCT

Brasília, 22 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho para conhecimento cópias dos Atos 

no 01, de 2011 – CCT e no 02, de 2011 – CCT aprova-
dos nas datas 1o de junho de 2011 e 14 de setembro 
de 2011, respectivamente, nesta Comissão.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga, 
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática.

ATO Nº 1, DE 2011 –  CCT

Disciplina os procedimentos a serem 
observados nas designações de relatoria 
dos Projetos de Decreto Legislativo de ou-
torga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática resolve:

Art. 1o De conformidade com o art. 104-C, inciso 
VII, do Regimento Interno do Senado Federal e Re-
solução no 3, de 2009, do Senado Federal, a Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, a fim de instruir parecer do Plenário 
da Comissão, designará relator, que elaborará relató-
rio prévio, sobre pedido de outorga ou renovação de 
concessão, permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Art. 2o É vedada a designação, a que se refere o 
art. 1o deste Ato, de Senador eleito pela mesma uni-
dade da Federação, a que se localizar a prestação de 
serviço objeto do Projeto de Decreto Legislativo em 
apreciação.

Art. 3 o Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 1o de junho de 2011. –  Sena-
dor Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

ATO Nº 2, DE 2011 –  CCT

Disciplina o tratamento a ser dado aos 
Avisos Ministeriais de comunicação de alte-
rações de controle societário  em empresas 
executantes de Serviços de Radiodifusão 
Sonora e de Sons e Imagens no âmbito da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática resolve:

Art. 1º Os Avisos Ministeriais que comunicam 
alterações de controle societário em entidades exe-
cutantes de serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, encaminhados ao Congresso Na-
cional por força do que dispõe o § 5º do art. 220 da 
Constituição Federal, submeter-se-ão, no âmbito da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, às regras de tramitação esta-
belecidas neste Ato.

Art. 2º Os processos referentes a Avisos datados 
a partir de 1º de janeiro de 2011 deverão conter, no 
mínimo, as seguintes informações:

I –  Data de publicação do ato de outorga;
II –  Data de publicação de ato que tenha autorizado a 

última alteração de controle societário, se existir;
III –  Nome ou razão social das pessoas que passa-

ram a compor o capital social da entidade, com 
indicação da participação de cada uma, e os 
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respectivos números de registro nos cadastros 
oficiais de pessoas físicas ou jurídicas;

IV –  Comprovação da nacionalidade de cada pessoa 
física que, direta ou indiretamente, detenha qual-
quer participação no capital social da entidade

§ 1º As informações faltantes serão solicitadas 
ao Ministro de Estado competente, na forma prevista 
no § 2º do art. 50 da Constituição Federal.

§ 2º Não serão apreciados relatórios relativos 
a processos com informação incompleta ou cuja res-
posta a pedido de informação não tenha sido recebida 
pela Comissão.

Art. 3º A Secretaria da Comissão providenciará 
a constituição de um banco de dados eletrônico para 
abrigar informações essenciais relativas a atos de ou-
torga, renovação e alteração de controle societário de 
entidade executantes de serviço de radiodifusão, que 
deverá ser consultado para subsidiar a análise dos 
processos pela Comissão.

Art. 4º A Comissão tomará conhecimento das 
informações prestadas pelo Ministério das Comuni-
cações e encaminhará ao arquivo os processos refe-
rentes a avisos datados até 31 de dezembro de 2010, 
preferentemente anexados aos respectivos processos 
de outorga ou renovação.

§ 1º Os processos a que se refere o caput deste 
artigo serão encaminhados por meio de despacho do 
Presidente da Comissão.

§ 2º A Secretaria da Comissão fará uma triagem 
dos processos recebidos e preparará o encaminha-
mento conforme disposto neste artigo.

Art. 5º Após analisados pela Comissão, os pro-
cessos referentes aos avisos objeto do presente ato 
deverão ser encaminhados à Câmara dos Deputados.

Art. 6º Este Ato entra em vigor a partir da publi-
cação da Ata da sessão da aprovação.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2011. –  
Senador Eduardo Braga, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 984, DE 2011

Da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, sobre a Mensagem nº 321, de 2010 
(nº 694/2010, na Casa de origem), da Se-
nhora Presidente da República, que enca-

minha ao Senado Federal, em cumprimento 
ao disposto no inciso XL do art. 8º da Lei 
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no 
inciso XLI do art. 4º do Anexo I do Decreto 
nº 5.731, de 20 de março de 2006, o Relató-
rio de Atividades da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC 2009.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Por meio da Mensagem nº 321, de 2010, a Presi-
dência da República encaminha ao Senado Federal o 
Relatório de Atividades da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (ANAC) 2009.

A matéria foi distribuída exclusivamente à Comis-
são de Serviços de Infraestrutura.

O relatório está dividido em onze capítulos, que 
passamos a resumir:

1. ANAC: Principais Atribuições
Descreve as atribuições legais da Agência, com 

destaque para a regulação técnica, que busca garantir 
a segurança de passageiros e usuários, mediante cer-
tificação e fiscalização da indústria, e para á regulação 
econômica, que busca maximizar a eficiência de em-
presas aéreas e aeródromos. Esclarece que não são 
atribuições da agência a investigação de acidentes 
aeronáuticos e o controle do tráfego aéreo.

2. Regulação Técnica
No âmbito da infraestrutura aeroportuária, dez 

resoluções foram editadas após consulta pública, com 
destaque para as relativas a projetos de aeródromos 
e ao Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a 
Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC). Além disso, 
185 aeródromos foram registrados e 35 tiveram registro 
cancelado. Também foram realizadas fiscalizações de 
qualidade nos principais aeroportos, visando avaliar a 
qualidade dos serviços.

Na área de aeronavegabilidade, foi emitido Cer-
tificado de Homologação de Tipo (CHT) da aerona-
ve EMB-505 e iniciada a certificação das aeronaves 
EMB-545 e EMB-550, da Embraer. Foram emitidos 24 
certificados de homologação de tipo de aeronaves, 
motores e hélices, e aprovadas 380 modificações de 
projeto de aeronaves. Vinte oficinas de manutenção 
foram certificadas e 466 certificados de aeronavegabi-
lidade foram emitidos para aeronaves importadas. No 
âmbito da regulação, foram emitidos oito regulamen-
tos, quatro instruções suplementares e 29 manuais 
de procedimento.
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No que diz respeito à segurança operacional, 
foi implantado o Programa Brasileiro de Seguran-
ça Operacional, em cumprimento a orientações da 
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). 
O processo de habilitação de Mecânicos de Manu-
tenção Aeronáutica foi agilizado. Foram emitidos 46 
pareceres sobre simuladores de voo. Alterou-se o 
procedimento de certificação de empresas aéreas. 
Foi elaborado relatório sobre o perfil antropométrico 
dos usuários de transporte aéreo, a fim de avaliar 
o conforto das configurações de assento no interior 
das aeronaves.

3. Regulação/Fiscalização Econômica
Duas resoluções estabeleceram a liberdade 

tarifária no transporte internacional. Instituiu-se co-
mitê de coordenação interinstitucional, para melhor 
alocação de slots. Liberou-se o aeroporto Santos 
Dumont para voos originados ou destinados a qual-
quer cidade. Os procedimentos de concessão de 
HOTRAN e de fiscalização de empresas foi infor-
matizado. Editou-se resolução sobre a alocação de 
áreas nos aeroportos.

4. Relações Internacionais
Quinze acordos bilaterais foram renegociados, a 

fim de se expandir a oferta de serviços aéreos. Além 
disso, foram mantidos 29 acordos de aeronavegabili-
dade, que viabilizam a exportação de aeronaves bra-
sileiras. Realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência 
de Aviação e Combustíveis Alternativos, da OACI.

5. Relacionamento com Usuários
Por meio do meio de comunicação “Fale com 

a ANAC”, que opera por internet e central de aten-
dimento telefônico, foram recebidas mais de 25.000 
manifestações de público. Também foram instalados 
dez postos de atendimento nos principais aeroportos. 
Foi informatizado o sistema de atendimento da ouvi-
doria, que avalia denúncias contra a própria ANAC e 
seus servidores.

6. Representação Institucional
Participação em seis feiras de aviação civil. Pro-

moção do Seminário Internacional de Ocorrências 
Aeronáuticas. Campanha junto aos atores da aviação 
geral, para adoção de procedimentos de segurança 
operacional.

7. Capacitação
Iniciados os Polos de Capacitação Aeronáutica 

de São José dos Campos e de Minas Gerais. Firmados 
dezenove convênios com aeroclubes, para formação 
de 235 pilotos. Desenvolvidos currículos mínimos para 

formação de piloto privado e comercial de aviação e 
helicóptero. Editada a “Política de Capacitação e De-
senvolvimento dos Servidores da ANAC”. Os cursos 
ministrados a servidores totalizaram aproximadamente 
dez mil horas-aula.

8. Auditorias Ocorridas
A OACI auditou a ANAC e os órgãos da Aero-

náutica no que diz respeito à sua capacidade em pro-
ver supervisão de segurança sobre todas as áreas da 
aviação civil. O balanço preliminar indica que 84% dos 
700 protocolos de segurança sob a responsabilidade 
da ANAC foram atendidos.

Também a FAA, órgão regulador da aviação nos 
Estados Unidos auditou a aviação brasileira com re-
lação à segurança. A aprovação foi de 100%, o que 
habilita as empresas brasileiras a voarem para aquele 
país sem restrições.

A Auditoria Interna da ANAC realizou 20 audi-
torias e emitiu 125 recomendações, das quais 70 já 
foram implantadas. Também foram atendidas diversas 
demandas do Controle Interno do Ministério da Defesa 
e do Tribunal de Contas da União.

9. Governança
Foi realizado o 2º concurso público da ANAC, 

para preenchimento de 365 vagas, necessário em 
função do término de contratos temporários, da re-
versão de militares e do retorno de funcionários da 
Infraero.

Novos imóveis foram alugados em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, visando acomodar melhor os ser-
vidores da agência.

Implantados dois sistemas informatizados de 
apoio às atividades da agência: SINTAC — Sistema 
Integrado de Informações de Aviação Civil e SACI — 
Sistema da Aviação Civil.

Realizado planejamento estratégico da agên-
cia, com identificação de sete objetivos: redução de 
acidentes aéreos; ampliação de rotas e frequências 
internacionais; aumento do número de passageiros 
transportados; informatização de todos os processos 
da agência; ampliação da política de capacitação; 
adequação dos atos normativos à lei de criação da 
agência; e aprimoramento da governança da agência.

Publicação de 63 Resoluções e 16 Instruções 
Normativas.

10. Acompanhamento Legislativo
Participação em nove audiências públicas e duas 

reuniões externas realizadas pela Câmara dos Depu-
tados e quatro audiências públicas no Senado.

11ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 39011 

Indicadores de 2009: as Realizações da Agência 
em Números

Tabela com realizações nas áreas de aeronave-
gabilidade, segurança operacional, regulação econô-
mica e infraestrutura aeroportuária.

II — Análise

Nos termos da Lei nº 11.182, de 27 de setembro 
de 2005, compete à Anac “elaborar e enviar o relatório 
anual de suas atividades ao Ministério da Defesa e, 
por intermédio da Presidência da República, ao Con-
gresso Nacional” (art. 8º, XL).

A intermediação do Ministério da Defesa e da 
Presidência da República não é mera formalidade, ten-
do em vista que a Agência está obrigada legalmente 
a observar a orientação do Conselho de Aviação Civil 
(CONAC), que, nos termos do art. 1º do Decreto no 
3.564, de 2000, “órgão de assessoramento do Presi-
dente da República para a formulação da política de 
ordenação da aviação civil”:

Art. 3º A ANAC, no exercício de suas 
competências, deverá observar e implementar 
orientações, diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Conselho de Aviação Civil — CONAC, 
especialmente no que se refere a:

I — a representação do Brasil em con-
venções, acordos, tratados e atos de transpor-
te aéreo internacional com outros países ou 
organizações internacionais de aviação civil;

II — o estabelecimento do modelo de 
concessão de infraestrutura aeroportuária, a 
ser submetido ao Presidente da República;

III — a outorga de serviços aéreos;
IV — a suplementação de recursos para 

aeroportos de interesse estratégico, econômi-
co ou turístico; e

V — a aplicabilidade do instituto da con-
cessão ou da permissão na exploração comer-
cial de serviços aéreos.

A Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) e 
de responsabilidade, portanto, da Presidência da 
República. Tanto é assim que a PNAC em vigor foi 
aprovada pelo do Decreto nº 6.780, de 18 de feve-
reiro de 2009.

Antes da manifestação do Congresso Nacional, 
é importante, assim, que o Conac emita um parecer 
sobre o relatório da Agência que avalie até que ponto 

a implementação de suas políticas tem sido satisfató-
ria, o que não ocorreu no presente caso.

É preciso considerar, ainda, que a Anac não é 
o único órgão federal competente para atuar na avia-
ção civil. Também integram o Sistema de Aviação 
Civil os seguintes organismos, todos vinculados ao 
Ministério da Defesa: o Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (DECEA), o Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e a 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(INFRAERO).

Além disso, a política de aviação deve ser har-
monizada com outras políticas setoriais, como a de 
comércio exterior, sob a responsabilidade dos Mi-
nistérios das Relações Exteriores e do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, e de logística 
e transportes, sob a responsabilidade do Ministério 
dos Transportes.

O ideal seria, portanto, que a Presidência da 
República encaminhasse ao Congresso Nacional o 
relatório de atividades de todo o Sistema de Aviação 
Civil, do qual o relatório de atividades da Anac seria 
parte integrante.

Lamentavelmente, a previsão legal diz respeito 
apenas às atividades da Anac. É importante registrar 
entretanto, que, embora a Agência tenha sido instala-
da em 20 de março de 2006, por meio do Decreto nº 
5.731, editado na mesma data, a Presidência da Re-
pública ainda não encaminhou ao Poder Legislativo os 
relatórios referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008. 
Consideramos esse fato grave, tendo em vista que foi 
nesse período que ocorreu o chamado “caos aéreo”, 
com frequentes atrasos de voos e dois acidentes aé-
reos de grande magnitude.

No que diz respeito ao relatório de 2009, en-
tendemos que ele demonstra o esforço da Anac em 
cumprir suas atribuições legais. Notamos, entretanto, 
a ausência de indicadores de desempenho mais pre-
cisos e de um diagnóstico mais amplo de cada área 
de atuação da Agência. 

III — Voto

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Re-
latório e, não havendo providências a serem tomadas, 
pelo arquivamento da matéria.

Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O parecer que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011 

Incluir §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a política energética nacional, as ati-
vidades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petró-
leo e dá outras providências, para alterar 
os valores definidos no art. 22 do Decreto 
nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, para veri-
ficação da faixa de isenção e das faixas de 
alíquotas de 10%, 20%, 30% e 40%, relativas 
ao cálculo e ao pagamento de participações 
especiais, bem como alterar a destinação 
da receita federal adicional para o Fundo 
Especial, a ser distribuída entre todos os 
Estados e Municípios. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, passa a vigorar acrescido de § 1º-A e de § 
5º, com a seguinte redação: 

“Art. 50.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º-A. A apuração e o pagamento de 

participações especiais decorrentes da apli-
cação de tabela prevista nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º 
do art. 22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto 
de 1998, serão atualizadas para considerar a 
grande rentabilidade decorrente de variações 
nos preços do petróleo e do gás, observado 
o seguinte:

I – serão atualizados os valores:
a) de volume de produção trimestral fis-

calizada, mencionados na primeira coluna de 
cada tabela;

b) de referência a serem multiplicados 
pela receita líquida da produção do campo, 
para fins de apuração da parcela a deduzir, 
mencionados na segunda coluna de cada ta-
bela;

II – os novos valores a serem utilizados 
para o cálculo das faixas de isenção e das fai-
xas de alíquotas de 10% a 40%, na forma pre-
vista no inciso I deste parágrafo, serão iguais 
ao produto da multiplicação dos valores men-

cionados nas tabelas do art. 22 do Decreto nº 
2.705, de 1998, pela razão entre o preço de 
referência do petróleo ou do gás em agosto 
de 1998 e o respectivo preço no período-base, 
ambos fixados pela ANP;

III – o disposto no inciso II deste parágrafo 
será apurado por campo de produção e, caso 
este não tenha preço equivalente para agosto 
de 1998, será considerada a média dos preços 
fixados para aquele período-base;

IV – os valores serão atualizados pelos 
critérios previstos nos incisos II e III deste pa-
rágrafo, em cada período-base de apuração 
da participação especial.

 ..............................................................
§ 5º O acréscimo de recursos da partici-

pação especial da União, decorrente de atu-
alização da apuração promovida nos termos 
do § 1º-A deste artigo, será destinado integral-
mente para a constituição do Fundo Especial 
de que trata o Art. 49, inciso II, alínea e, desta 
Lei, a ser distribuído entre todos os Estados 
e Municípios, segundo os critérios de rateio 
vigentes dos Fundos de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal e dos Municípios, 
respectivamente, não se aplicando o disposto 
nos incisos I e II do § 2º deste artigo.” (NR) 

Art. 2º O disposto nesta Lei não se aplica a perí-
odos-base de apuração de valores, devidos a título de 
participação especial, que sejam pretéritos à data de 
publicação desta Lei ou que seja concomitante com a 
publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei se aplica aos contratos de con-
cessão de exploração de petróleo e gás natural em 
execução na data de sua publicação, e o novo cálculo 
das participações especiais será aplicado e devido a 
partir do primeiro período-base imediatamente seguinte 
àquele em que esta Lei for publicada.

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

Justificação

Trata-se de um Projeto simples de ser justificado. 
Objetiva restaurar o princípio que justifica a cobrança 
da participação especial dentre as participações go-
vernamentais na exploração de petróleo e gás: deveria 
constituir compensação financeira extraordinária nos 
casos de grande volume de produção e de grande ren-
tabilidade. Os critérios se tornaram defasados diante 
da mudança do cenário econômico e se faz necessá-
rio editar lei que reponha o equilíbrio entre governo e 
concedentes. 
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Os volumes de isenção para o pagamento de 
participações especiais no Brasil são exageradamente 
altos. Por isso, apenas 4% (quatro por cento) dos cam-
pos de petróleo estão pagando participação especial 
– ou seja, segundo a ANP, no início de 2011, apenas 
18 campos pagaram PE e, pior, 7 deles concentram 
96% do recolhimento total. 

A produção e a rentabilidade do setor aumenta-
ram fortemente e não houve reflexo na participação 
especial. Entre 2000 e 2010, o aumento da produção 
de petróleo foi de 50% (de 1.810 para 2.723 mil barris) 
e o dos seus preços foi de 96% (de US$ 28,66 para 
79,61 por barril/brent médio, ou 267%, se convertidos 
em reais). Porém, esses ganhos não foram captados 
na arrecadação da PE: gerou 0.31% do PIB, em mé-
dia (desde 2003).

Comparações internacionais apontam o Brasil 
como um dos países de menor participação gover-
namental. Estudo do FMI, para subsidiar reforma na 
Rússia, apontou o Brasil como o que menos cobra 
entre uma dúzia de países (já excluídos os árabes), 
saltando aos olhos a pouca progressividade com res-
peito ao preço do óleo e aos custos de extração, que 
seria justamente a função da participação especial no 
regime de concessão. 

Todas essas distorções tem uma razão: os vo-
lumes de isenção foram calculados em 1998, data do 
obsoleto Decreto ainda em vigor, quando o barril do 
petróleo custava apenas 13 dólares. Então, na época, 
volumes altos de petróleo não significavam tantos dó-
lares assim. 

Hoje, ao contrário, com o barril de petróleo va-
riando entre 70 e 100 dólares, a União e os demais 
entes federados perdem bilhões em arrecadação de 
participações especiais, provocando lucros exagera-
dos e injustos a diversas concessionárias de explora-
ção de petróleo.

A forma como as tabelas progressivas foram fi-
xadas não permitiram a PE captar os ganhos extraor-
dinários decorrentes da expressiva elevação dos pre-
ços, dentre outros fatores que melhoraram a produção 
e a rentabilidade na extração de óleo e gás no Brasil. 
Logo, a sistemática vigente não atende ao seu princípio 
básico de constituir uma participação governamental 
especial e o equilíbrio contratual, que foi perdido nes-
ses anos, precisa agora ser recomposto.

A solução para tal disparate é: restabelecer o 
equilíbrio das participações governamentais contra-
tadas, atualizando as tabelas previstas no Decreto de 
1998, em atenção ao princípio jurídico de que correções 
monetárias não são alterações de contrato, mas mera 
recomposição do equilíbrio entre prestação e contra-
prestação existente na data da celebração do contra-

to. Alíquotas seriam mantidas. Como foram balizadas 
em volume físico, caberia corrigir as faixas (isenção e 
parcela a deduzir) proporcionalmente à variação dos 
preços observados desde a edição do decreto até cada 
trimestre em que for feita a apuração, aplicado para 
cada campo de produção (lembrando que a ANP já 
publicou tais preços e o apura por campo). Ajustados 
os valores balizadores da faixa de isenção, os que de-
finem cada intervalo de alíquota e também os que são 
aplicados para definir a parcela a deduzir, aí continua-
ria sendo aplicada a mesma sistemática atual, em que 
se aplica a alíquota efetiva sobre a receita líquida de 
cada campo de produção, e isso tudo a cada trimestre. 

Quanto à distribuição da receita adicional de par-
ticipação decorrente da aplicação da atualização aqui 
proposta, é sugerido que todos os recursos federais 
sejam vinculados ao fundo especial, já previsto no 
caso dos royalties e destinado a beneficiar todos os 
Estados e todos os Municípios segundo os critérios de 
rateio vigentes para o FPE e para o FPM. A proposta 
preserva a divisão entre níveis de governo. 

Solicito, assim, o apoio dos ilustres pares para a 
aprovação deste Projeto, que é de relevante interesse 
econômico e social.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornel-
les, PP – RJ – Senador Lindbergh Farias, PT – RJ 
– Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, 

nos casos de grande volume de produção, ou de gran-
de rentabilidade, haverá o pagamento de uma partici-
pação especial, a ser regulamentada em decreto do 
Presidente da República. (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

§ 1º A participação especial será aplicada sobre 
a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, 
os investimentos na exploração, os custos operacio-
nais, a depreciação e os tributos previstos na legisla-
ção em vigor.

§ 2º Os recursos da participação especial serão 
distribuídos na seguinte proporção:

I – quarenta por cento ao Ministério de Minas e 
Energia, para o financiamento de estudos e serviços 
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de 

15ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 39015 

petróleo e gás natural, a serem promovidos pela ANP, 
nos termos dos incisos II e III do art. 8°; 

I – 40% (quarenta por cento) ao Ministério de 
Minas e Energia, sendo 70% (setenta por cento) para 
o financiamento de estudos e serviços de geologia e 
geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fós-
seis, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos 
incisos II e III do art. 8o desta Lei, e pelo MME, 15% 
(quinze por cento) para o custeio dos estudos de pla-
nejamento da expansão do sistema energético e 15% 
(quinze por cento) para o financiamento de estudos, 
pesquisas, projetos, atividades e serviços de levanta-
mentos geológicos básicos no território nacional; (Re-
dação dada pela lei nº 10.848, de 2004)

II – dez por cento ao Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos 
relacionados com a preservação do meio ambiente e 
recuperação de danos ambientais causados pelas ati-
vidades da indústria do petróleo;

II – 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvol-
vimento das seguintes atividades de gestão ambiental 
relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo 
as consequências de sua utilização: (Redação dada 
pela lei nº 12.114, de 2009)

a) modelos e instrumentos de gestão, controle 
(fiscalização, monitoramento, licenciamento e instru-
mentos voluntários), planejamento e ordenamento 
do uso sustentável dos espaços e dos recursos natu-
rais; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

b) estudos e estratégias de conservação am-
biental, uso sustentável dos recursos naturais e re-
cuperação de danos ambientais; (Incluído pela lei nº 
12.114, de 2009)

c) novas práticas e tecnologias menos poluen-
tes e otimização de sistemas de controle de poluição, 
incluindo eficiência energética e ações consorciadas 
para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e ou-
tras substâncias nocivas e perigosas; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

d) definição de estratégias e estudos de monitora-
mento ambiental sistemático, agregando o estabeleci-
mento de padrões de qualidade ambiental específicos, 
na escala das bacias sedimentares; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

e) sistemas de contingência que incluam pre-
venção, controle e combate e resposta à poluição por 
óleo; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

f) mapeamento de áreas sensíveis a derramamen-
tos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras; (Inclu-
ído pela lei nº 12.114, de 2009)

g) estudos e projetos de prevenção de emissões 
de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como 
para mitigação da mudança do clima e adaptação à 
mudança do clima e seus efeitos, considerando-se 
como mitigação a redução de emissão de gases de 
efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção 
de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as 
iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais 
e esperados da mudança do clima; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

h) estudos e projetos de prevenção, controle e 
remediação relacionados ao desmatamento e à polui-
ção atmosférica; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

III – quarenta por cento para o Estado onde ocor-
rer a produção em terra, ou confrontante com a plata-
forma continental onde se realizar a produção;

IV – dez por cento para o Município onde ocorrer 
a produção em terra, ou confrontante com a plataforma 
continental onde se realizar a produção.

§ 3° Os estudos a que se refere o inciso II do pa-
rágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento 
do disposto no inciso IX do art. 8°. (Revogado pela Lei 
nº 12.114, de 2009)

§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.705, DE 3 DE AGOSTO DE 1998

Define critérios para cálculo e cobran-
ça das participações governamentais de 
que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, aplicáveis às atividades de explora-
ção, desenvolvimento e produção de petró-
leo e gás natural, e dá outras providências. 

....................................................................................  
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Art. 22. Para efeito de apuração da participação 
especial sobre a produção de petróleo e de gás natural 
serão aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita 
líquida da produção 

trimestral de cada campo, consideradas as de-
duções previstas no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 
1997, de acordo com a localização da lavra, o número 
de anos de produção, e o respectivo volume de produ-
ção trimestral fiscalizada. 

§ 1º No primeiro ano de produção de cada campo, 
a partir da data de inicio da produção, a participação 
especial será apurada segundo as seguintes tabelas: 

I – Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 
situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em mi-
lhares de metros cúbicos de 
petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da 
Receita Líquida Tri-
mestral (em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 450 - isento

Acima de 450 até 900 450xRLP÷VPF 10

Acima de 900 até 1.350 675xRLP÷VPF 20

Acima de 1.350 até 1.800 900x RLP÷VPF 30

Acima de 1.800 ate 2.250 360÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.250 1.181,25xRLP÷VPF 40

onde:

RLP – é a receita líquida da produção trimestral de 
cada campo, em reais; 

VPF – é o volume de produção trimestral fiscalizada 
de cada campo, em milhares de metros cúbicos de 
petróleo equivalente. 

II – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica até quatrocentos metros.

Volume de Produção 
Trimestral Fiscaliza-
da (em milhares de 
metros cúbicos de 
petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da Receita 
Líquida Trimestral 

(em reais)

Alíquota 
(em %) 

Até 900 - isento

Acima de 900 até 
1.350

900xRLP÷VPF 10

Acima de 1.350 até 
1.800

1.125xRLP÷VPF 20

Acima de 1.800 até 
2.250

1.350xRLP÷VPF 30

Acima de 2.250 até 
2.700

517,5÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.700 1.631,25xRLP÷VPF 40

III – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica acima de quatrocentos metros. 

Volume de Produção Trimes-
tral Fiscalizada (em milhares 
de metros cúbicos de petró-
leo equivalente)

Parcela a deduzir da Re-
ceita Líquida Trimestral 

(em reais)

Alíquo-
ta (em 
%)

Até 1.350 - isento

Acima de 1.350 até 1.800 1.350xRLP÷VPF 10

Acima de 1.800 até 2.250 1.575xRLP÷VPF 20

Acima de 2.250 até 2.700 1.800xRLP÷VPF 30

Acima de 2.700 até 3.150 675÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 3.150 2.081,25xRLP÷VPF 40

§ 2º No segundo ano de produção de cada campo, 
a partir da data de início da produção, a participação 
especial será apurada segundo as seguintes tabelas: 

I – Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 
situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacrustes. 

Volume de Produção Trimes-
tral Fiscalizada (em milhares 
de metros cúbicos de petróleo 
equivalente)

Parcela a deduzir da 
Receita Líquida Tri-
mestral 

(em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 350 - Acima de 
350 até 
800

Acima de 350 até 800 350 x RLP÷VPF 10

Acima de 800 até 1.250 575xRLP÷VPF 20

Acima de 1.250 até 1.700 800xRLP÷VPF 30

Acima de 1.700 até 2.150 325÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.150 1.081,25xRLP÷VPF 40

II – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica até quatrocentos metros. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cú-
bicos de petróleo equi-
valente) 

Parcela a deduzir da Re-
ceita Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 750 - isento

Acima de 750 até 1.200 750xRLP÷VPF 10

Acima de 1.200 até 1.650 975xRLP÷VPF 20

Acima de 1.650 até 2.100 1.200xRLP÷VPF 30

Acima de 2.100 até 2.550 465÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.550 1.481,25xRLP÷VPF 40

III – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica acima de quatrocentos metros. 
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Volume de Produção Trimes-
tral Fiscalizada (em milhares 
de metros cúbicos de petróleo 
equivalente)

Parcela a deduzir da Re-
ceita Líquida Trimestral

(em reais)

Alí-
quota 
(em 
%)

Até 1.050 - isento

Acima de 1.050 até 1.500 1.050xRLP÷VPF 10

Acima de 1.500 até 1.950 1.275xRLP÷VPF 20

Acima de 1.950 até 2.400 1.500xRLP÷VPF 30

Acima de 2.400 até 2.850 570÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de até 2.850 1.781,25xRLP÷VPF 40

§ 3º No terceiro ano de produção de cada campo, 
a partir da data de início da produção, a participação 
especial será apurada segundo as seguintes tabelas: 

I – Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 
situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em mi-
lhares de metros cúbicos 
de petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da Re-
ceita Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 250 - isento

Acima de 250 até 700 250xRIP÷VPF 10

Acima de 700 até 1.150 475xRLP÷VPF 20

Acima de 1.150 até 1.600 700xRLP÷VPF 30

Acima de 1.600 até 2.050 290÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.050 981,25xRLP÷VPF 40

 II – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica até quatrocentos metros. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cúbi-
cos de petróleo equiva-
lente)

Parcela a deduzir da Re-
ceita Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 500 - isento

Acima de 500 até 950 500xRLP÷VPF 10

Acima de 950 até 1.400 775xRLP÷VPF 20

Acima de 1.400 até 1.850 950xRLP÷VPF 30

Acima de 1.850 até 2.300 377,5÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.300 1.231,25xRLP÷VPF 40

III – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-
são situadas na plataforma continental em profundidade 
batimétrica acima de quatrocentos metros. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cú-
bicos de petróleo equi-
valente)

Parcela a deduzir da Recei-
ta Líquida Trimestral

(em reais) 

Alíquota 
(em %) 

Até 750 - isento

Acima de 750 até 1.200 750xRLP÷VPF 10

Acima de 1.200 até 
1.650

975xRLP÷VPF 20

Acima de 1.650 até 
2.100

1.200xRLP÷VPFF 30

Acima de 2.100 até 
2.550

465÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.550 1.481,25xRLP÷VPF 40

§ 4º Após o terceiro ano de produção de cada 

campo, a partir da data de início da produção, a parti-

cipação especial será apurada segundo as seguintes 

tabelas: 

I – Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção 
Trimestral Fiscaliza-
da (em milhares de 
metros cúbicos de 
petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da 
Receita Líquida Tri-
mestral

(em reais)

Alíquota (em %)

Até 150 - isento

Acima de 150 até 
600

150xRLP÷VPF 10

Acima de 600 até 
1.050

375xRLP÷VPF 20

Acima de 1.050 até 
1.500

600xRLP÷VPF 30

Acima de 1.500 até 
1.950

255÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 1.950 881,25xRLP÷VPF 40

 II – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-

são situadas na plataforma continental em profundidade 

batimétrica até quatrocentos metros. 

Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cú-
bicos de petróleo equi-
valente) 

Parcela a deduzir da Recei-
ta Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota 
(em %)

Até 300 - isento

Acima de 300 até 750 300xRLP÷VPF 10

Acima de 750 até 1.200 525xRLP÷VPF 20

Acima de 1.200 até 
1.650

750xRLP÷VPF 30

Acima de 1.650 até 
2.100

307,5÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 2.100 1.031,25xRLP÷VPF 40

III – Quando a lavra ocorrer em áreas de conces-

são situadas na plataforma continental em profundidade 

batimétrica acima de quatrocentos metros. 
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Volume de Produção Tri-
mestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cú-
bicos de petróleo equi-
valente)

Parcela a deduzir da Receita 
Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota 
(em %) 

 Até 450 - isento
Acima de 450 até 900 45OxRLP÷VPF 10

Acima de 900 até 
1.350

675xRLP÷VPF 20

Acima de 1.350 até 1.800 900xRLP÷VPF 30

Acima de 1.800 até 2.250 360÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima 2.250 1.181,25xRLP÷VPF 40

 § 5º A ANP classificará as áreas de concessão 
objeto de licitação segundo os critérios de profundida-
de batimétrica definidos neste artigo. 

§ 6º A receita líquida da produção trimestral de 
um dado campo, quando negativa, poderá ser com-
pensada no cálculo da participação especial devida do 
mesmo campo nos trimestres subseqüentes. 
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

Convidamos o Senador Paulo Paim para assumir 
a tribuna desta Casa, como primeiro orador inscrito.

V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minu-
tos, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Geovani Borges, Senadora Ana Amélia, Senadores 
e Senadoras, quero falar hoje, na sequência do que 
venho falando há alguns dias, sobre algumas propos-
tas que esta Casa deveria ter votado há muito tempo.

Na sexta-feira, falei do aviso prévio, que precisou 
ficar por 20 anos tramitando. Foi preciso o Supremo 
exigir que a Casa votasse, para que, enfim, o Congres-
so deliberasse sobre a matéria.

Falei também, durante diversos meses, sobre a 
importância da Emenda nº 29, que é de autoria do Se-
nador Tião Viana, e sempre deixei claro que entendo 
que os percentuais devem ser de responsabilidade do 
Município, do Estado e da União – 15%, 12% e 10%.

Hoje venho falar de outro tema, que para muitos 
é polêmico, emblemático e delicado; para mim, não é. 
Falo da proposta de emenda à Constituição, a famosa 
PEC nº 300, que tramita na Câmara dos Deputados. 

Não custa lembrar que esta PEC (nº 41, na origem) 
aqui foi apresentada pelo Senador Renan Calheiros 
e foi aprovada por unanimidade pelo Plenário do Se-
nado Federal.

Sr. Presidente, ninguém tem dúvida sobre a vio-
lência que campeia o nosso País. Todas as pesquisas 
mostram que o problema dos brasileiros reside na 
saúde, na educação e na violência.

Poderíamos lembrar a prática do bullying nas es-
colas e do caso, acontecido nesta última semana, do 
menino de dez anos que atirou na professora e, de-
pois, se matou. A que ponto nós chegamos. Também 
não podemos nos esquecer dos acidentes de trânsito 
que causam tantas mortes e sequelas. Das verda-
deiras brigas de rua que acontecem nos estádios e 
em muitas escolas envolvendo jovens. E por que não 
lembrar os conflitos acontecidos nas portas de bailes 
e boates. E dos acertos de contas entre quadrilhas. 
Isso apenas para demonstrar um pouco da violência 
que amedronta cidadãos e cidadãs, deixando a todos 
cada vez mais preocupados.

Essa situação, Sr. Presidente, decorre de inú-
meros fatores, a começar pelo esgarçamento do teci-
do social, com a responsabilidade compartilhada que 
temos aqui, que envolve, inclusive, pais, educadores, 
instituições e, evidentemente, o Poder Público. A par de 
cada um dos atores sociais se empenhar para reverter 
essa situação, com ações no campo da educação e 
da ressocialização, urge estabelecer uma estratégia 
eficaz de repressão que intimide os transgressores e 
coíba a violência.

Sr. Presidente, esse foi um dos motivos que levou 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá e o Senador Renan 
Calheiros, ambos nossos colegas de Parlamento há 
muitos e muitos anos, a apresentarem essas emendas 
à Constituição, estabelecendo uma remuneração digna 
para os policiais militares e bombeiros do nosso País.

Na justificativa da PEC nº 300, de sua autoria, ad-
verte o ilustre Deputado Faria de Sá que a progressiva 
espiral de ações ilícitas que aflige o território brasileiro 
vai “abalar as instituições legalmente constituídas, se-
não o próprio Estado democrático de direito”.

Diz mais:

Os criminosos, condenados ou não, pri-
mários ou reincidentes, fora ou dentro das 
prisões, foragidos, integrantes de organiza-
ções criminosas que proliferam escoradas na 
fragilidade estatal, fustigam a sociedade, não 
temem as normas jurídicas, tratando, elas e 
o Estado detentor do jus puniendi, com notó-
rio desdém.
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Enquanto isso, Senador Mozarildo, demais Se-
nadores, os policiais militares, com armas, munições 
e demais equipamentos, muitas vezes e na maioria 
das vezes inferiores em quantidade e em qualidade 
aos das quadrilhas, arriscam suas vidas e recebem 
um salário irrisório. Arriscam-se para defender nossas 
vidas, com essa remuneração que beira o ridículo, so-
frem mutilações e, muitas vezes, deixam as mulheres 
viúvas e os filhos órfãos, na maior penúria, devido ao 
baixo salário e, consequentemente, o direito que teriam 
os dependentes a receber benefícios.

Sr. Presidente, a remuneração digna do policial 
militar por si só não é que vai resolver a questão da 
violência, mas dará mais força para que esses homens 
e mulheres continuem a defender o nosso povo. Pode-
-se afirmar, em contrapartida, que os mais sofisticados 
equipamentos também não vão intimidar os bandidos, 
mas é importante ter o equipamento de qualidade para 
o enfrentamento, claro que é! Muito pior é não ter.

Por isso, Sr. Presidente, nós queremos valorizar 
não só o salário dos policiais mas também a estrutura 
para que eles possam cumprir a sua função na segu-
rança, quer seja pública ou privada.

Sr. Presidente, eu quero, neste momento, aqui, 
fortalecer esta PEC 300, lembrando que a Casa Civil, 
da Presidência da República, com a promulgação da 
Lei nº 11.361, de 2006, e da Lei nº 11.663, de 2008, 
melhorou, de forma significativa, a remuneração dos 
policiais, incluindo os bombeiros e também os dele-
gados de polícia, mas está muito aquém daquilo que 
este setor entenda ser razoável para estes profissio-
nais se manterem.

Nós vamos agora nos envolver, querendo ou 
não, todos nós, brasileiros e brasileiras, com a Copa 
do Mundo, 2014, Olimpíadas, e cada vez mais a se-
gurança é fundamental.

Quero, Sr. Presidente Geovani, fazer aqui uma lei-
tura rápida da situação dos salários dos policiais. Vamos 
começar com a leitura deste quadro que me passaram 
os líderes dos policiais: Brasília, o salário de um policial 
militar é de R$4.129,73; Sergipe, R$3.012,00; Goiás, 
R$2.722,00; Mato Grosso, R$2.176,00; São Paulo, 
R$2.170,00; Paraná, R$2.128,00; Amapá, R$2.070,00.

Dois mil e setenta reais, Sr. Presidente, é o menor 
salário que a gente paga um auxiliar do nosso gabine-
te; um auxiliar do nosso gabinete, serviços gerais, não 
ganha menos que R$2.070,00. Isso é um salário de um 
policial. Estou falando do sétimo Estado, o Amapá; daí 
para baixo, o salário é menor ao que ganha um auxiliar 
de serviços gerais no nosso gabinete.

Minas Gerais, onde começa a escala decrescente: 
R$2.041,00; Maranhão: R$2.037,00; Bahia: R$1.927,00; 
Alagoas: R$1.818,56; Rio Grande do Norte: R$1.815,00; 

Espírito Santo: R$1.801,14: Mato Grosso: R$1.779,00; 
Santa Catarina: R$1.600,00; Tocantins: R$1.572,00; 
Amazonas: R$1.546,00; Ceará: R$1.529,00; Rorai-
ma: R$1.526,00; Piauí: R$1.372,00; Pernambuco: 
R$1.331,00; Acre: R$1.299,00; Paraíba: R$1.226,91; 
Rondônia: R$1.251,00; Pará: R$1.215,00; Rio Gran-
de do Sul: R$1.170,00; e Rio de Janeiro: R$1.031,38.

Vamos pegar o último Estado, só como exemplo, 
Sr. Presidente. O auxiliar geral do nosso gabinete – não 
precisa entender de nada para o serviço geral – ganha 
R$2.090,00. Ou seja, ganha o dobro do que um poli-
cial militar preparado do Rio de Janeiro e praticamente 
também o dobro do que ganha no Rio Grande do Sul.

É um problema que devemos enfrentar, Sr. Presi-
dente. Por isso, a PEC 300 cumpre esse objetivo, por-
que vai haver uma compensação por parte da União, 
para que os Estados possam manter os policiais com 
o mínimo de qualidade de vida para viver com dig-
nidade. Querer que um policial viva com R$1mil – é 
praticamente isso que dá nos últimos Estados: Pará, 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro – é inadmissível, 
Sr. Presidente.

Peço a V. Exª que considere na íntegra este pro-
nunciamento.

E ainda vou me debruçar sobre outro assunto 
que, de forma rápida, vou apresentar nos últimos nove 
minutos de que disponho.

Hoje pela manhã, Senador Geovani Borges e 
Senador Mozarildo, com a presença da Senadora Ana 
Amélia e do Senador Simon, nós tivemos um debate, 
na Comissão de Direitos Humanos, sobre o Fundo de 
Participação dos Estados e Distrito Federal, conheci-
do pela sigla FPE.

O Fundo, por determinação prevista na nossa 
Constituição, é a transferência, da União para os Esta-
dos, de 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda, 
IR, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI.

Esses recursos representam importante fonte de 
receita para a execução das políticas públicas. Eu diria 
que o FPE, como disse hoje pela manhã, na abertura 
dos trabalhos, e o Fundo de Participação dos Municí-
pios são os mais importantes instrumentos de repar-
tição da renda nacional.

O objetivo do fundo é equilibrar a capacidade fi-
nanceira dos Estados e auferir receitas. Porém, como 
é repassado em cotas fixas, mediante um coeficiente 
individual de participação, o entendimento é de que não 
traz a devida justiça aos Estados, especialmente os 
que possuem uma menor capacidade de arrecadação.

Após diversas ações, o Supremo Tribunal Federal, 
em fevereiro de 2010, declarou que é inconstitucional 
a forma da partilha e determinou ao Congresso Na-
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cional que aprove as novas regras até 31 de dezem-
bro de 2012.

Quero aqui cumprimentar tanto o Senador Ran-
dolfe como a Senadora Vanessa Grazziotin, porque 
tomaram a iniciativa de apresentar dois projetos para 
o debate. E, como disse o Senador Randolfe, a Co-
missão de Direitos Humanos hoje, por provocação dos 
três Senadores do Sul, iniciou esse debate. Iniciou com 
uma audiência pública, chamando o autor do projeto e 
chamando também secretários de Estados, para que 
se posicionassem sobre o tema. E quem sabe aí a 
gente construa de forma conjunta, eu diria Senadores 
de todos os Estados, uma redação que aponte para o 
campo do que a gente chama da razoabilidade e do 
bom senso, para o Fundo de Participação dos Estados.

Entendemos que qualquer ganho que se dê a 
um dos Estados da Federação... Como eu dizia hoje 
de manhã, não existe Papai Noel, alguém vai ter que 
perder. Por isso tem que haver uma compensação. E 
lá foi unânime, tanto de parte dos três Senadores do 
Rio Grande que estavam lá – o Senador Cristovam 
também esteve lá –, como dos painelistas, a opinião 
de que nós tínhamos que fazer um debate global, 
olhando para o pré-sal, olhando a reforma tributária, 
essa guerra fiscal que eu chamo guerra fiscal fraternal, 
porque é irmão querendo tirar direitos de irmãos, para 
que a gente avance numa proposta de entendimento.

Lembro que, caso não seja aprovada uma regra 
por nós, em 2012, fim de 2012, o Supremo vai acabar 
decidindo.

Na abertura dos trabalhos, Sr. Presidente, eu 
mostrei algumas preocupações minhas com a situação 
do nosso querido Rio Grande do Sul. Nesse sentido, 
quero salientar que, se mantivermos a regra do PLC 
nº 2.911, do meu caro amigo e Senador Randolfe Ro-
drigues, o Estado gaúcho poderá perder de R$250 a 
R$500 milhões. Felizmente, o Senador Randolfe Ro-
drigues diz que entende a situação do Rio Grande e 
que, se depender dele, o Rio Grande sairia de 1,8 para 
2,5, o que não traria nenhum prejuízo na nova distri-
buição do FPE. Até dizia ele, lembro-me aqui que lá 
eu repeti, que o Estado de São Paulo vai acabar com 
essa redação, recebendo mais do que recebe hoje. 
E nós sabemos que é um dos Estados mais ricos da 
Federação.

Mas não é aqui a minha intenção fazer uma dis-
puta de um Estado contra o outro, e, sim, construir 
um entendimento que permita ao Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, 
enfim, todos os Estados entrarem numa linha de enten-
dimento ou fazendo um debate global dessa questão 
dos recursos que cada Estado teria de direito.

Nós lembrávamos, lá na abertura, que o Rio 
Grande do Sul está com dívida em relação à União 
que chega mais ou menos a R$44 bilhões. E tivemos 
também a exclusão do carvão da matriz energética 
brasileira, que vai fazer com que o Estado perca, te-
nha um prejuízo que pode ser de R$6 bilhões a R$10 
bilhões pela falta de investimento, já que o famoso lei-
lão A5, que vai ser concluído no dia 20 de dezembro, 
não está sendo permitido nem sequer que os empre-
endedores que têm essa visão de um carvão mineral 
com novas tecnologias, evitando a poluição, possam 
concorrer. Tanto que agora em setembro os projetos 
já foram apresentados.

Temos que lembrar também das obras do PAC 
que estão sendo em parte desativadas; da Lei Kandir, 
que só trouxe prejuízo para o Rio Grande, que é um 
Estado exportador; da desativação do sistema ferro-
viário; da guerra fiscal fratricida, tudo isso, e nós po-
deríamos ainda alavancar o contrabando de inúmeras 
mercadorias que chegam, via países vizinhos, ao Rio 
Grande do Sul e ainda os cambalachos que são per-
mitidos via Mercosul, infelizmente, o que vamos ver 
se conseguimos mudar a partir da presença dos três 
Senadores do Rio Grande do Sul no Mercosul.

Eu também citava alguns dados da Fundação de 
Economia e Estatística, que diz que os gaúchos têm 
perdido, com certeza, muito nas vendas externas, em 
boa parte das categorias de produtos em relação a 
outros países. E aqui lembrava o calçado, o vinho e 
tantos outros. Segundo os dados da fundação, alguns 
dos produtos de exportação mais importantes da pauta 
gaúcha, como tabaco, soja em grãos, calçado, carne 
de frango, tiveram crescimento menor de embarques 
do Rio Grande do Sul nos últimos tempos.

Sr. Presidente, entendo que podemos chegar a 
um entendimento que contemple uma média de pen-
samento dos Estados no princípio do bom senso e da 
razoabilidade para se construir justiça. Cito aqui Rui 
Barbosa: “tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais na medida das suas desigualdades”. Mas 
é preciso que haja razoabilidade.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que, 
na audiência hoje pela manhã – tenho certeza de que 
será uma de tantas outras que virão – , em que tive-
mos a satisfação de iniciar este debate, tomaram-se 
algumas medidas de encaminhamento:

1) o Senador Randolfe Rodrigues, que é o autor des-
se projeto, concorda que o Rio Grande do Sul 
deveria passar de 1,8% para 2,5%. Com isso, o 
Estado não teria prejuízo com essa nova divisão 
do Fundo de Participação dos Estados;
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2) que essa discussão se faça em conjunto com o de-
bate do pré-sal, da reforma tributária e da própria 
guerra fiscal;

3) realizaremos outras audiências públicas unindo a 
CDH, a Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo e a Comissão de Assuntos Econômicos;

4) ouviremos também a Senadora Vanessa Grazziotin, 
que é autora de um outro projeto semelhante a 
esse que está em debate;

5) convidaremos também o Governador Tarso Genro, 
para falar em uma reunião, de preferência das três 
comissões, sobre esses temas, que vão desde o 
pré-sal à questão do carvão, como também do 
Fundo de Participação dos Municípios e da si-
tuação do nosso Estado, para termos uma base 
mais sólida de como fazer aqui um trabalho co-
letivo de cultivo e legislativo, olhando a realidade 
do Brasil e não somente do Rio Grande.

Todas essas propostas foram tiradas por consen-
so. Quero dizer que com a participação da Senadora 
Ana Amélia, do Senador Pedro Simon e também do 
Senador Cristovam, além dos nossos painelistas.

Por isso, Sr. Presidente, termino dizendo que o 
princípio da razoabilidade e o princípio da dignidade da 
pessoa, o que manda a nossa própria Constituição....

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador, 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amélia, com alegria concedo um aparte a V. Exª, 
com tolerância. Citei o seu nome duas ou três vezes.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obri-
gada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vi que 
V. Exª estava acompanhando o meu pronunciamento.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obri-
gada. Senador Paim, eu queria aproveitar desde a 
primeira manifestação de V. Exª sobre a Emenda 29. 
Nós, que conhecemos a realidade dos Municípios 
gaúchos, sabemos que 100% deles aplicam mais do 
que determina a lei, que é 15%. A média é de 28% a 
aplicação dos Municípios do nosso Estado, sabendo 
que, desde 1988, eles tiveram queda na receita. Tam-
bém queria estar junto com V. Exª na questão da PEC 
300. Da mesma forma, temos esse compromisso. E, 
finalmente, cumprimentá-lo pela audiência de hoje de 
manhã, da qual tive a honra, junto com o Senador Pe-
dro Simon, de participar, para debater um tema que 
diz respeito ao pacto federativo em relação à partilha 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. 
É nessa medida que temos que trilhar juntos, como 
até reconheceu o próprio autor do projeto, Senador 
Randolfe Rodrigues, que o que pode prejudicar hoje 
o Estado do Rio Grande do Sul pode ser compensado 

por outras alterações, no caso da partilha do pré-sal 
ou mesmo pelo fim da guerra fiscal. Então, eu queria 
parabenizá-lo pela iniciativa do debate que aconteceu 
hoje, de alto nível técnico e que terá, claro, repercussão 
política e institucional relevante. Cumprimento V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
a V. Exª, Senadora Ana Amélia. E essa audiência de 
hoje pela manhã surgiu de um diálogo nosso com V. Exª, 
com o Senador Pedro Simon, mediante um documento 
que nós todos recebemos do Deputado Estadual Gio-
vani Feltes, do Rio Grande do Sul. E de posse desse 
documento, em que ele mostrou as suas preocupações, 
nós fizemos daí mesmo, da nossa banca, eu diria, do 
nosso assento, um contato com o Governador do Rio 
Grande do Sul, via Senador Pedro Simon, que também 
demonstrou as suas preocupações e, a partir dali, é 
que nós começamos a fazer esses encaminhamentos, 
inclusive dessa audiência pública, já que outras duas 
comissões já estão com audiências marcadas.

Espero que, com a vinda do Governador Tarso 
Genro, a gente consiga aprumar uma caminhada aqui, 
no Parlamento, que garanta os direitos legítimos do 
povo gaúcho.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Até por uma 
questão de justiça, devo dizer, Senador Paim, que o 
titular da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul 
me telefonou – imagino que tenha ligado para V. Exª 
e para o Senador Simon – para pontuar as posições 
do Estado a respeito da Emenda 29, que querem uma 
aplicação gradual dos royalties e também da PEC re-
lativa ao Fundo de Participação dos Estados. Então, 
houve uma sinalização do que eles pensam e também 
da Lei Geral da Microempresa. Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senadora Ana Amélia.

E assim, Sr. Presidente, encerro este meu pro-
nunciamento na certeza de que as próximas audiências 
públicas vão contribuir para que a gente chegue a um 
entendimento, respeitando o interesse de cada Estado.

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, na sexta-feira, 16 de setembro, estive nesta 
Tribuna para falar sobre a importância da apreciação 
urgente da emenda 29 e hoje volto aqui para abordar 
outra proposição tão importante quanto aquela.

Falo da Proposta de Emenda à Constituição nº 
300/2008 que tramita na Câmara dos Deputados apen-
sada à PEC nº 446/2009. 

E, não custa lembrar, essa PEC, de nº 41 na ori-
gem, é de autoria do ilustre Senador Renan Calheiros 
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e já foi aprovada por unanimidade pelo Plenário do 
Senado Federal, em 2009.

O Brasil, Senhor Presidente, tem se tornado 
um país violento. A prática do bullying nas escolas, 
os acidentes fatais no trânsito, as brigas envolvendo 
torcedores nos estádios ou os jovens que freqüentam 
bailes e boates, os acertos de contas entre quadrilhas 
do tráfico são algumas das facetas dessa espiral de 
violência que amedronta os cidadãos, que os deixa 
trancados em casa, que os priva da prerrogativa de 
exercerem seus direitos. 

Essa situação decorre de múltiplos fatores, a 
começar pelo esgarçamento do tecido social, com a 
responsabilidade compartilhada pelos pais, pelos edu-
cadores, pelas instituições sociais e, evidentemente, 
pelo Poder Público. 

A par de cada um dos atores sociais se empenhar 
para reverter essa situação, com ações de educação 
e de ressocialização, urge estabelecer uma estratégia 
eficaz de repressão que intimide os transgressores e 
coíba a violência. 

Esse é o principal motivo que levou o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá e o Senador Renan Calheiros a 
apresentarem suas propostas de emenda à Constitui-
ção estabelecendo uma remuneração digna para os 
policiais militares e bombeiros militares de todo o País.

Na Justificação da PEC 300/2008, de sua auto-
ria, adverte o ilustre Deputado Faria de Sá que a pro-
gressiva espiral de ações ilícitas que aflige o território 
brasileiro insinua “abalar as instituições legalmente 
constituídas, senão o próprio Estado Democrático de 
Direito”. 

“Os criminosos – diz Faria de Sá –, con-
denados ou não, primários ou reincidentes, fora 
ou dentro das prisões, foragidos, integrantes 
de organizações criminosas que proliferam 
escoradas na fragilidade estatal, fustigam a 
sociedade, não temem as normas jurídicas, 
tratando, elas e o Estado detentor do jus pu-
niendi, com notório desdém”.

Enquanto isso, Senhoras Senadoras e Senhores 
Senadores, os policiais militares, com armas, munições 
e demais equipamentos muitas vezes inferiores em 
quantidade e em qualidade aos das grandes quadri-
lhas, arriscam suas vidas por salários irrisórios. Arris-
cam-se, por essa remuneração que beira o ridículo, a 
sofrer graves mutilações, a deixar as mulheres viúvas 
e os filhos órfãos, na penúria.

Obviamente, a remuneração digna do policial 
militar, por si, não resolverá a questão da violência. 
Pode-se afirmar, em contrapartida, que os mais sofis-
ticados equipamentos não intimidarão os bandidos se 

não houver, no efetivo da segurança pública, policiais 
preparados, qualificados e valorizados, que não preci-
sem buscar complementação de renda como seguran-
ças privados, que não precisem duplicar sua jornada 
de trabalho, que não se sintam atraídos ou humilhados 
pela remuneração das milícias paramilitares ou das 
quadrilhas de traficantes.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá, ao justificar a 
PEC 300/2008, lembra que a Casa Civil da Presidência 
da República, com a promulgação da Lei nº 11.361, de 
2006, e da Lei nº 11.663, de 2008, melhorou de forma 
significativa a remuneração dos policiais militares, aí 
incluídos os bombeiros, e das carreiras de delegado 
de polícia do Distrito Federal; e argumenta que trata-
mento idêntico deve ser dado aos policiais de outras 
unidades federativas, algumas das quais com índices 
de criminalidade muito mais proeminentes. 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, o Brasil vive um momento muito promissor no que 
concerne ao crescimento da economia, ao avanço 
tecnológico e à sua inserção no concerto das nações 
desenvolvidas. 

Essa expectativa tem sido confirmada por fatos 
presentes, como a preferência crescente dos investi-
dores externos, ou previstos para um futuro próximo, 
como a realização, em nosso território, da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. 

As atenções se concentram nos preparativos para 
esses mega-eventos, sugerindo discussões sobre a 
capacidade do Brasil de responder satisfatoriamente 
ou não aos desafios de reformar estádios, ampliar e 
modernizar aeroportos, equacionar o trânsito. 

Nada disso será suficiente para garantir o êxito 
desses eventos, Senhor Presidente, se as forças de 
segurança não corresponderem à expectativa de ma-
nutenção da ordem pública, de proteção dos indivíduos 
e de seus patrimônios. 

Ainda que a melhor expectativa se confirme, Se-
nhor Presidente, pode não ser o suficiente. O Brasil 
precisa zelar por sua imagem no cenário internacional, 
mas antes disso precisa garantir, a qualquer momen-
to e em todas as circunstâncias, a segurança de suas 
instituições e os direitos dos seus cidadãos. Para isso, 
precisamos de forças policiais equipadas, treinadas e 
bem remuneradas, que não precisem complementar 
seus salários fazendo “bicos” e que tenham orgulho 
do seu trabalho. 

A segurança pública, nesse aspecto, requer o 
mesmo tratamento de urgência e de prioridade da 
saúde pública, que abordei inicialmente. 

Assim, tendo já feito um apelo para que nós apre-
ciemos urgentemente a regulamentação da Emenda 
29, faço-o também para que a PEC 300/2008, que 
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melhora a remuneração e confere mais dignidade aos 
policiais militares dos Estados brasileiros, venha a ter 
o mesmo tratamento. No primeiro caso, trata-se de 
promover a saúde e a dignidade dos brasileiros que 
dependem do sistema público de saúde; no segundo, 
de conferir dignidade a quem deve zelar pela seguran-
ça de todos os cidadãos. 

Vejam como é a tabela salarial dos policiais nos 
diversos estados brasileiros:

SALÁRIOS POLICIAIS BRUTOS DO BRASIL:

Colocação  Estado    Valor
01   Brasília   R$4.129.73
02   Sergipe   R$3.012.00
03   Goiás    R$2.722.00
04   Mato Grosso do Sul  R$2.176.00
05   São Paulo   R$2.170.00
06   Paraná    R$2.128,00 
07   Amapá    R$2.070.00
08   Minas Gerais   R$2.041.00
09   Maranhão   R$2.037.39
10   Bahia    R$1.927.00
11   Alagoas   R$1.818.56
12   Rio Grande do Norte  R$1.815.00
13   Espírito Santo   R$1.801.14
14   Mato Grosso   R$1.779.00
15   Santa Catarina   R$1.600.00
16   Tocantins   R$1.572.00
17   Amazonas   R$1.546.00
18   Ceará    R$1.529,00
19   Roraima   R$1.526.91
20   Piauí    R$1.372.00
21   Pernambuco   R$1.331.00
22   Acre    R$1.299.81
23   Paraíba   R$1.297.88
24   Rondônia   R$1.251.00
25   Pará    R$1.215.00
26   Rio Grande do Sul  R$1.170.00
27   Rio de Janeiro   R$1.031.38

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o debate da Comissão de Direitos Hu-
manos, hoje pela manhã, versou sobre a distribuição 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. 
Conhecido pela sigla FPE.

O Fundo, por determinação prevista na Consti-
tuição Federal, é a transferência da União aos estados 
de 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda-IR e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI.

Esses recursos representam importante fonte de 
receitas para a execução de muitas políticas públicas. 

Eu diria que O FPE e o Fundo de Participação 
dos Municípios são os mais importantes instrumentos 
de repartição de renda nacional.

O objetivo do Fundo é equilibrar a capacidade 
financeira dos Estados de auferir receitas.

Porém, como é repassado em cotas fixas, me-
diante um coeficiente individual de participação, o 
entendimento é de que não traz a devida justiça aos 
Estados especialmente os que possuem uma menor 
capacidade de arrecadação. 

Após diversas ações de inconstitucionalidade o 
Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, de-
clarou inconstitucional a forma de partilha e determinou 
que Congresso Nacional aprovasse novas regras até 
31 de dezembro de 2012.

Quero parabenizar o Senador Randolfe pela apre-
sentação do projeto, instrumento importante para fo-
mentar o debate.

Diante da urgência de discutirmos sobre a manei-
ra mais eficiente de distribuir o FPE entre os estados 
propomos essa audiência da maior relevância para 
todo o nosso país.

Entendemos que qualquer ganho que se dê a um 
dos Estados da Federação representará, sem dúvida, 
perda na participação dos demais. 

Lembro que, caso não seja aprovada outra regra 
até o final do exercício de 2012, a lei atual perde a va-
lidade e os estados não receberão mais um centavo 
de repasse do FPE.

Minha maior preocupação e compromisso são 
com o Estado que represento. O meu Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, quero salientar que segundo a 
regra do PLS 289/2011, do caro Senador Randolfe 
Rodrigues, o estado gaúcho perderá R$ 250 a R$ 500 
milhões anuais, trazendo sérios prejuízos aos cofres 
gaúchos.

O Rio Grande do Sul já passa por grandes difi-
culdades. A dívida do estado alcançou o montante de 
R$ 44 bilhões.

Com a exclusão do carvão da matriz energética 
brasileira o Estado irá perder investimentos em torno 
de R$ 6 bilhões de reais.

Temos que lembrar também das obras do PAC 
sendo, em parte, desativadas; da lei Kandir que, só 
para lembrar, nos trouxe prejuízo; da desativação do 
sistema ferroviário e da guerra fiscal fratricida entre os 
estados, que também só nos prejudica.

Segundo pesquisa da Fundação de Economia e 
Estatística – FEE os gaúchos tem perdido represen-
tatividade nas vendas externas em boa parte das ca-
tegorias de produtos, em relação ao Brasil.

Segundo dados da Fundação, alguns dos produ-
tos de exportação mais importantes da pauta gaúcha, 
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como tabaco, soja em grão, calçados e carne de fran-
go, tiveram crescimento menor de embarques no Rio 
Grande do Sul do que no Brasil.

Entendo que podemos chegar a um entendimento 
que contemple todos os estados dentro dos princípios 
de igualdade e de justiça.

Falo aqui da igualdade preconizada por Rui Bar-
bosa: “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais na medida de suas desigualdades”

Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, nessa impor-
tante audiência pública chegamos a seguinte conclusão:

1) O Senador Randolfe concorda que o RS teria que 
passar de 1,8% para 2,5%. Com isso o estado 
não teria nenhum prejuízo, pelo contrário, teria 
ganho. Propus isso e ele aceitou.

2) que essa discussão se faça em conjunto com o 
debate do pré-sal, da reforma tributária e do fim 
da guerra fiscal

3) Realizaremos outra audiência pública unindo a CDH 
à Comissão de Desenvolvimento Regional de 
Turismo e á Comissão de Assuntos Econômicos

4) Ouviremos a senadora Vanessa Grazziotin que é 
autora de um projeto semelhante a esse que 
está em debate

5) Convidaremos o governador Tarso Genro para par-
ticipar de uma audiência pública, de preferência 
aquela em que vão estar as três Comissões.

Temos que persistir no princípio da razoabilidade 
e da dignidade da pessoa humana, que é o que man-
da a Constituição.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar aqui, que estive no 
hospital Fundação Zerbini Incor, em Brasília, para vi-
sitar o nosso colega de Parlamento, Senador Casildo 
Maldaner.

Fiquei muito satisfeito porque o Senador Casildo 
está se recuperando bem.

Quero cumprimentar a Dra. Núbia e toda sua equi-
pe pela excelência no pronto atendimento que foi pres-
tado, e também destacar os serviços do Hospital Incor 
que sempre se mostra eficiente e muito bem qualificado.

Espero que o nosso amigo, Senador Casildo Mal-
daner, tenha pleno restabelecimento e que possa se 
juntar a nós e ocupar esta tribuna o mais breve possível.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Convidamos para ocupar a tribuna, 
como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia.

V. Exª dispõe do tempo regimental de vinte mi-
nutos.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Presi-
dente Geovani Borges, nosso constitucionalista Sena-
dor Mozarildo, tenho quarenta minutos aqui, como vai 
ser o Regimento? É a generosidade de Roraima com 
os gaúchos. Queria saudar os Senadores, as Sena-
doras, os nossos telespectadores da TV Senado e os 
nossos ouvintes da Rádio Senado.

As palavras da Presidente Dilma Rousseff na 
abertura da 66ª Assembléia Geral das Nações Unidas, 
muito comentadas na semana passada desta tribuna, e 
também na outra, resumem, com perfeição e precisão, 
o momento econômico por que passa o nosso País.

Disse a Presidente: “O Brasil tem sido até ago-
ra menos afetado pela crise mundial”. E a frase mais 
importante da Presidente: “Mas sabemos que nossa 
capacidade de resistência não é ilimitada”. 

Em outras palavras, a Presidenta do Brasil, que 
é economista de formação, Sr. Presidente Geovani 
Borges, diz ao mundo que as indefinições do cenário 
econômico internacional irão, sim, atingir a economia 
brasileira. Não se sabe, hoje, qual é o tamanho des-
se impacto.

O Brasil não pode, esperar passivamente pelos 
desdobramentos da crise econômica mundial. É neces-
sário um esforço concentrado para que soluções mini-
mizem os efeitos dessa crise e que protejam a nossa 
moeda, os nossos empregos e as nossas empresas.

Srªs e Srs. Senadores, a semana que passou foi 
marcada, mais uma vez, pelas incertezas na economia 
global. E quanto mais globalizada fica, mais interde-
pendentes ficam as economias e maior impacto tem 
cada turbulência que acontece, seja no continente eu-
ropeu, afetando o continente americano e vice-versa 
e a Ásia. Hoje, o planeta está globalizado do ponto de 
vista econômico e também das comunicações.

A indecisão política e a desarticulação dos gran-
des líderes das grandes economias mundiais, somadas 
ao ataque especulativo do mercado financeiro, provoca-
ram a queda do valor das ações nas principais bolsas 
de valores do mundo e a valorização do dólar frente 
às moedas dos países emergentes, entre os quais o 
nosso, o Brasil. Dentre essas moedas – claro –, o real 
foi a moeda que mais sofreu desvalorização no perí-
odo, em torno de 20%. Com a moeda desvalorizada, 
a dívida pública do País, que é calculada em dólares, 
aumenta em reais na mesma proporção da desvalo-
rização, e o Produto Interno Bruto, que é gerado em 
reais, fica menor quando convertido em moeda estran-
geira. Mesmo que o dólar não permaneça valorizado 
nos patamares atuais, os efeitos da sua volatilidade 
certamente vão ser sentidos nos índices da inflação 
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que já apresentam tendência de crescimento, na visão 
de alguns especialistas e economistas.

O consumo interno, que foi o principal instrumento 
de enfrentamento da crise em 2008, vai diminuir. A di-
minuição do poder de compra dos brasileiros, por sua 
vez, terá também reflexos numa área sensível que é 
a área social e a geração de empregos.

O aumento dos insumos agrícolas que têm seu 
preço baseado na moeda estrangeira, vai impactar di-
retamente no custo da produção da safra deste ano, 
2011 a 2012, e, consequentemente, impacto no preço 
dos alimentos da cesta básica.

A produção de carnes e grãos, que desempenha 
papel estratégico na nossa economia, sendo respon-
sável pelo resultado positivo da balança comercial 
nos últimos anos e por servir comida de qualidade a 
preços baixos na mesa dos brasileiros, vai enfrentar 
dificuldades com a desvalorização cambial. Infelizmen-
te, Sr. Presidente, os primeiros sintomas do aumento 
do dólar na nossa economia serão percebidos pelos 
cidadãos brasileiros exatamente na hora da refeição.

Srªs e Srs. Senadores, neste cenário de inquieta-
ções e de incertezas, aumentam também os compro-
missos do Poder Legislativo com os rumos da econo-
mia nacional. Há uma série de matérias relevantes que 
aguardam por deliberação na pauta da agenda legisla-
tiva do Congresso Nacional para o próximo trimestre.

Lembro muito bem – e eu não estava nesta Casa, 
Sr. Presidente – quando houve a crise, em 2008, quan-
do rapidamente foi criada uma comissão especial, li-
derada por Francisco Dornelles, um especialista nas 
questões financeiras e econômicas, e encontrado ali 
o apoio do Poder Executivo, nesta Casa, para que 
imediatamente as medidas pudessem aprovadas e im-
plementadas, assegurando tranquilidade na execução 
e na implementação das medidas. Assim como num 
grupo de Senadores, aqui nesta Casa, entre os quais 
os Senadores Mozarildo Cavalcanti, Pedro Simon, 
Pedro Taques, Jarbas Vasconcelos e tantos outros, 
fizemos aqui uma manifestação de apoio coletivo às 
ações da Presidenta Dilma Rousseff, quando afastou 
dos cargos importantes dos Ministérios e também do 
primeiro e segundo escalões do Governo, nós aqui hi-
potecamos solidariedade política a essas ações. Isso 
para dizer que estávamos dispostos a dar-lhe um su-
porte necessário, a fim de que não ficasse ela refém de 
algum interesse escuso, ou que pudesse, de alguma 
maneira, torná-la refém dessas articulações que não 
dizem bem à gestão adequada, com responsabilidade 
e com ética, na administração pública de nosso País. 

Da mesma forma, estamos aqui agora para, como 
aconteceu em 2008, estarmos ao lado para ajudar na-
quilo que for possível, a fim de que o País não sofra 

as consequências nefastas desta crise internacional, 
como eu disse, cuja dimensão ainda não temos a 
exata noção do impacto negativo que se dará sobre a 
economia brasileira. 

Aqui há uma série de matérias relevantes que 
aguardam por deliberação na pauta legislativa do Con-
gresso Nacional para este trimestre. São projetos de 
lei, emendas constitucionais e medidas provisórias 
que promovem mudanças na legislação do campo e 
da cidade, das pequenas e das grandes empresas e 
da vida das famílias brasileiras. 

Nós, Parlamentares, somos os responsáveis pelo 
cumprimento dessa agenda. A Câmara Federal e o 
Senado precisam, mais do que nunca, exercerem o 
seu papel no ordenamento institucional brasileiro e 
vencer essa pauta de discussões que a agilidade que 
o momento, como este que estamos vivendo, exige. 
Precisamos cumprir essa pauta sem deixar de apro-
fundar as discussões sobre cada um dos temas, para 
que as decisões aqui tomadas sejam construídas num 
ambiente de transparência, de responsabilidade, de 
ética, plena informação e certeza. 

O Poder Legislativo, Sr. Presidente, que, nas últi-
mas décadas, foi pautado pela agenda do Executivo e 
que é injustamente alvo de críticas da imprensa e da 
opinião pública, tem neste momento uma rara e grande 
oportunidade. O Parlamento, em meio às dificuldades 
conjunturais, tem a oportunidade de recuperar sua 
credibilidade junto aos brasileiros e mostrar que tem 
um importante papel na construção de alternativas 
que faz com que o Brasil saia, o mais rápido possível, 
dessa crise econômica mundial. 

Srªs e Srs. Senadores, permitam-me que apre-
sente exemplos da relevância dessa agenda que tem 
relação direta com o enfrentamento da crise. As incer-
tezas da produção agrícola podem ser amenizadas 
com a votação do novo Código Florestal. Esta matéria 
está prestes a chegar a plenário, e sua urgência se 
deve à necessidade de evitar que importantes culturas 
da produção de alimentos sejam colocadas definiti-
vamente na ilegalidade. Elas precisam de total segu-
rança jurídica. Sua votação só será possível porque, 
em sua tramitação, esse assunto tem contado com o 
comprometimento irrestrito dos relatores do projeto nas 
Comissões, os Senadores Luiz Henrique da Silveira e 
Jorge Viana. Seu empenho para que esse assunto seja 
debatido amplamente pelas Comissões desta Casa 
está contribuindo para a busca do equilíbrio entre a 
preservação do meio ambiente e a segurança jurídica 
na produção de alimentos. Esses dois fatores – preser-
vação e segurança jurídica – são fundamentais para 
garantir a segurança alimentar da população brasileira.
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O saldo da balança comercial será afetado pelo 
aumento do custo de produção dos insumos agrícolas 
também será influenciado pelo processo de desindus-
trialização brasileira. O Governo, para conter esse pro-
cesso, reagiu com a publicação de um decreto aumen-
tando o IPI dos automóveis importados. Mesmo tendo 
sido o aumento regido por um decreto presidencial, 
creio que esse assunto deva ser analisado com muita 
atenção por esta Casa, porque o Governo não pode 
utilizar o argumento da crise para promover o aumen-
to de impostos que serão pagos inevitavelmente pelos 
consumidores. Além disso, a utilização de práticas pro-
tecionistas como instrumento de política industrial tem 
seus efeitos questionáveis e representa uma mudança 
de postura da política brasileira de comércio exterior.

Ao impor barreiras tributárias à entrada de au-
tomóveis importados no Brasil, o Governo diminui a 
concorrência na produção de automóveis. Determi-
nar a concorrência em um setor como esse é diminuir 
os incentivos ao desenvolvimento tecnológico e, por 
consequência, a competitividade da própria indústria 
nacional. É uma medida arriscada, pois muda as re-
gras do sistema tributário no meio do jogo, produzin-
do mais insegurança jurídica, o que não é nada bom 
para a imagem do nosso País no cenário internacional. 
Isso deve afugentar investimentos estrangeiros que 
são importantes para que um país com baixa taxa de 
poupança como o Brasil possa crescer. 

Isso também provocou a ira dos nossos sócios 
dentro do Mercosul. O aumento da competitividade não 
acontecerá com o aumento dos impostos de produtos 
estrangeiros; o aumento da competitividade acontecerá 
quando o Brasil possuir políticas públicas permanentes 
de formação de mão de obra qualificada, principalmente 
engenheiros, capazes de desenvolver tecnologia nas 
indústrias brasileiras, e quando o Governo for capaz 
de promover um ajuste fino na administração pública 
que diminua o custo do Estado. Neste particular, dou 
um exemplo. Neste final de semana, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estive em uma região extremamente 
importante do Rio Grande do Sul, a região noroeste. 
Estive em Santa Rosa, muito conhecida porque lá co-
meçou o ciclo da soja, também porque lá a terra onde 
nasceu Xuxa Meneguel – quem não a conhece? Lá 
em Santa Rosa é também um grande núcleo da pro-
dução de máquinas e implementos agrícolas. Dali, fui 
a Três Passos, também importante centro da área de 
confecções, da área têxtil, e Palmeira das Missões, 
grande produção de laticínios, soja, agricultura de alta 
precisão; encerrando em Soledade, conhecida muito 
pela especialidade de suas pedras semipreciosas e 
pedras preciosas, onde faz, a cada ano, uma magní-

fica feira internacional desses produtos e também da 
produção agropecuária. 

Pois ali ouvi, de um empresário médio, da cidade 
de Sarandi, pretendendo abrir uma fábrica em Sole-
dade, com toda cadeia produtiva da área de têxteis e 
confecções. Pois o Bruno Rech, da Mirasul, me disse 
desolado: 

Senadora, faz dois anos que eu tento 
me habilitar ao FUNDOPEM – o fundo de 
operação empresa do Rio Grande do Sul – e 
eu consigo, porque a cada dia que eu vou a 
Porto Alegre, capital do Estado, para tratar 
desses documentos, um burocrata me pede 
mais um documento, porque na vez anterior, 
a outra pessoa que estava me atendendo foi 
substituída, ou porque estava de férias ou por-
que não estava. 

Não é possível, Sr. Presidente, aceitar uma for-
ma tão burocrática, tão morosa, tão desqualificada no 
atendimento para quem quer, não só gerar empregos, 
desenvolvimento e – pasmem! – mais to de tributos, 
porque valor agregado significa aumento de receita 
para o Município e para o próprio Estado.

Então, é inadmissível que a burocracia do Esta-
do emperre e dificulte tanto os empreendedores em 
nosso País. Talvez isso justifique porque tantos estão 
fugindo do meu Estado, talvez atraídos pela guerra 
fiscal, indo para o Nordeste, para o Centro-Oeste e 
até para a Argentina. Não é possível conviver com um 
ambiente em que a burocracia sufoca o objetivo e a 
tentativa de um empreendedor na geração de riqueza 
e na geração de emprego, sobretudo, considerando 
que o setor têxtil é um dos setores de maior competi-
ção predatória. Quando esse empresário compra um 
fio, faz a confecção, faz a tecelagem, tinge, cada fase 
dessa produção, Senador Mozarildo, está agregando 
valor, e aí criam-se todos esses óbices apenas buro-
cráticos para impedir o desenvolvimento daquilo de 
que mais precisamos do ponto de vista social, que é 
a geração de empregos. 

As grandes empresas estão apreensivas com as 
questões do câmbio. As micro e pequenas empresas 
brasileiras aguardam a aprovação do PLC 77, que 
propõe importantes alterações na Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa, como o aumento dos limites e das 
faixas de faturamento para permitir o enquadramento 
de empresas de até R$ 3.600,00 no Simples. O PLC 77 
também inclui nas regras do Simples a possibilidade do 
parcelamento de dívidas. Juntas, essas duas medidas 
irão evitar a exclusão de milhares de empresas desse 
sistema de tributação que é atualmente a única política 
pública de incentivos aos pequenos negócios no Brasil.
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Esse projeto está sendo relatado competente-
mente pelo nosso Colega, Senador e ex-ministro, José 
Pimentel, que é um profundo conhecedor da realidade 
dos micro e pequenos negócios brasileiros. Também 
deverá ser apreciado por este plenário nas próximas 
semanas.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, precisamos ter a 
consciência de que o projeto que está tramitando nes-
ta Casa e que é fruto de intensas negociações entre 
a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, 
liderada por Pepe Vargas, o Comitê Gestor do Simples 
e o Governo, ainda precisa de aperfeiçoamentos. Aliás, 
teremos uma grande reunião na Comissão de Assun-
tos Econômicos para tratar desse tema. 

Não estão contempladas no projeto as soluções 
para o problema da substituição tributária e também 
da cobrança do diferencial de alíquotas de operações 
interestaduais para as micro e pequenas empresas. 

Esses dois instrumentos, quando aplicados a em-
presas que estão enquadradas no Sistema Simplificado 
de Tributação retiram delas os benefícios constitucio-
nais a que têm direito e fazem com que elas percam 
a condição de competir com grandes empresas, que 
já têm um ganho de escala para produzir ou adquirir 
mercadorias para revenda. 

A implementação da Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, em 2006, foi um caso de sucesso 
da política desenvolvimentista brasileira.

A Lei Geral trouxe para a formalidade milhares de 
pequenos negócios, que passaram a pagar impostos 
contribuindo para o aumento da receita dos governos, 
dos entes federativos. Isso demonstra que é necessário 
modificar a legislação pra que outras empresas pos-
sam ingressar no Simples. Permitir o ingresso de no-
vas atividades econômicas no Simples é uma questão 
justiça tributária; pequenas empresas são pequenas 
empresas, independente de sua atividade, precisam 
de incentivos para se desenvolver como qualquer outra 
empresa. As pequenas, um dia, poderão ser médias e 
até grandes, com acontece como histórico de empresas 
centenárias no nosso Rio Grande do Sul.

É por isso que enviei à Comissão de Assuntos 
Econômicos emendas ao projeto pra permitir a inclu-
são de novas atividades a esse sistema de tributação, 
com base em seu faturamento e não em sua atividade 
econômica.

Sr. Presidente Geovani Borges, Srªs e Srs. Se-
nadores, para finalizar esse pronunciamento gostaria 
de abordar dois assuntos, que, embora tenham pou-
ca relação com a crise internacional, são de extrema 
relevância para o bem estar social dos brasileiros: a 

regulamentação da Emenda nº 29, já referida anterior-
mente aqui pelo Senador Paulo Paim, e a apreciado 
do veto à Emenda que trata da partilha do royalties 
do petróleo.

A regulamentação da Emenda nº 29, que tramita 
no Congresso há mais de uma década, retorna a esta 
Casa para que o Senado Federal se pronuncia sobre 
o texto aprovado na Câmara. O texto que discutire-
mos não contém a obrigação da União investir 10% 
das suas receitas orçamentárias em saúde, mas tam-
bém não contém a criação de um novo imposto para 
o financiamento da saúde. Precisamos trabalhar para 
que o percentual mínimo de investimento em saúde 
seja regulamentado e para manter o texto sem a cria-
ção de um novo imposto. A sociedade já não suporta 
mais aumento da sua carga tributária. A experiência 
da CPMF foi suficiente para sabermos que a criação 
de novos impostos não é capaz de promover a me-
lhoria dos serviços de saúde e eu a arrecadação do 
Governo Federal cresceu mesmo com o fim desse 
imposto em 2007.

Com muita alegria concedo um aparte ao Se-
nador médico, Mozarildo Cavalcanti, e que conhece 
profundamente as questões de saúde do seu Estado 
de Roraima e também do País.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB –RR) – Sena-
dora Ana Amélia, realmente eu não poderia deixar de 
aparteá-la nesse ponto do seu pronunciamento sobre 
a questão da Emenda nº 29, tão falada e tão mal ex-
plicada para a população. Como disse V. Exª, há uma 
década que a regulamentação dessa Emenda está na 
Câmara. Foi de autoria do ex-Senador Tião Viana, hoje 
Governador do Acre.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP –RS) – Médico 
como V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB –RR) – Exata-
mente. Nada mais é do que definir o que cada esfera 
dos governos tem que gastar, o Municipal, Estadual 
e o Federal.

E definir o que é despesa com saúde, porque há 
muita malandragem nessa história.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
é muito importante que a gente aprove. Como disse V. 
Exª, é lamentável que não tenha havido a imposição 
de que o Governo Federal gaste 10%. É lamentável, 
mas é menos ruim do que não ter definição nenhuma. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Criar 
um imposto.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Por-
que, frisou muito bem V. Exª que, em catorze anos de 
CPMF, com cerca de R$210 bilhões arrecadados, não 
melhorou o quadro da saúde no País. Eu fui a favor 
da extinção da CPMF, como, aliás, fui a favor da sua 
implantação. Porém, como com o passar do tempo a 
observação foi suficiente para dizer que não prestava, 
eu fui contra. No dia da votação, não pude estar pre-
sente por conta dos funerais do ex-Governador Otto-
mar, mas a minha não presença aqui significava não 
apoiar, exatamente porque não só debati, mas fui até 
retirado da Comissão de Constituição e Justiça, por-
que eu era contra a permanência da CPMF. Eu espero 
que o Senado faça o seu papel agora, aprovando, o 
quanto antes, essa regulamentação, porque é melhor 
ter uma regulamentação que não é a ideal do que não 
ter nenhuma.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agrade-
ço muito a valiosa colaboração com esse seu aparte, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, porque é uma injustiça 
o que está acontecendo com os Municípios brasilei-
ros. No caso dos do Rio Grande do Sul, 100% deles 
aplicam mais do que os 15% determinados pela regu-
lamentação atual, 100% deles. A média de aplicação 
da receita líquida em saúde dos Municípios do meu 
Estado é de 22% a 28% e, no Município de Panambi, 
a que costumo me referir como exemplo, são 35% da 
receita em saúde. E, se os Municípios, desde 88 até 
agora, tiveram queda na sua receita e aumentada a sua 
competência e eles estão cumprindo o que determina 
a regulamentação sobre a questão da saúde, não é 
justo que, agora, a União, a prima rica da Federação, 
queria criar um novo imposto para cumprir um disposi-
tivo da Constituição que ainda não foi regulamentado, 
que é aplicar 10% da sua receita, do seu Orçamento 
em saúde pública. 

Lembrou bem V. Exª que, com a CPMF, o dinheiro 
acabou não indo para a sua finalidade, idealizada pelo 
grande cardiologista Adib Jatene, que era para finan-
ciar a saúde. Ela ia para o caixa único do Governo e, 
aí, não teve dinheiro para resolver.

Aqui em Brasília mesmo estamos vivendo isso. O 
Hospital de Base, que é um hospital de referência na 
capital da República, há poucas semanas, não tinha 
reagentes para fazer exames no seu laboratório. Mas 
a gente percebe que é mais uma questão de gestão 
do que propriamente de recursos.

O texto que discutiremos aqui da Emenda nº 29 
não contém a obrigação da União, como bem lembrou 
o Senador Mozarildo, de investir 10% da receita em 

saúde, mas também, claro, não contém a criação do 
novo imposto.

A experiência da CPMF já foi suficiente para sa-
bermos que a criação de novos impostos não é capaz 
de promover a melhoria do serviço de saúde e que a 
arrecadação do Governo Federal cresceu bastante.

A apreciação do veto presidencial à emenda da 
partilha dos royalties – estou encerrando, Sr. Presi-
dente – deve acontecer nos próximos dias. É, também, 
outro fator importante para que possamos conceder 
um pouco de autonomia tributária aos Estados e Mu-
nicípios, enquanto a revisão do pacto federativo não 
se torna realidade.

Sabemos que os Estados e Municípios brasilei-
ros sofrem com a concentração de recursos nas con-
tas do Governo Federal, a famosa União, “prima rica” 
da Federação, e sabemos que os Estados produtores 
não podem perder as suas receitas de royalties de 
forma abrupta.

Portanto, a votação dessa matéria exigirá lucidez 
por parte de todos nós, Parlamentares, para que essa 
discussão aconteça de maneira a que não só os inte-
resses dos Estados sejam postos à mesa, mas tam-
bém os interesses da Nação brasileira, porque, afinal, 
o petróleo é um patrimônio de todos. Que os recursos 
que o Brasil receber no futuro, da exploração do pe-
tróleo, sejam utilizados na geração de mais desenvol-
vimento em todo o País; que o esperado aumento da 
receita possa resolver problemas estruturais de nossa 
sociedade, principalmente da educação e da ciência e 
tecnologia, para que os investimentos que forem feitos 
com esses recursos possam ser percebidos pelas fu-
turas gerações e para que não sejam gastos apenas 
no consumo.

Diante de nós, está a oportunidade de mostrar-
mos à sociedade brasileira que esta Casa é, sim, um 
ambiente de muito trabalho e, sobretudo, de muita 
produtividade.

Muito obrigada, Presidente.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, ao Senador Geovani Borges, do Estado do 
Amapá.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
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res, depois desse brilhante discurso da Senadora Ana 
Amélia, do Rio Grande do Sul, que fez uma análise 
profunda, resta-me, nesta oportunidade, dar destaque, 
Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, do que-
rido Estado do Roraima, a uma matéria publicada no 
jornal Aqui Amapá. 

Essa matéria tem o título, tem a seguinte man-
chete, em que eu aproveito para pedir às câmeras que 
deem um close: “Secretário Juliano Del Castilo [do 
meu Estado] é processado pela Band e [pelo jornal] 
Aqui Amapá”, pela TV, afiliada à TV Bandeirante, em 
nível nacional, no nosso querido Estado do Amapá, 
que tem como Diretor-Superintendente o empresário 
José Alcolumbre.

Diz o jornal:

O secretário de Estado de Planejamen-
to, Orçamento e Tesouro, Juliano Del Castilo, 
utilizou a internet, através da rede social Twit-
ter para fazer provocações que incomodaram 
a diretoria da TV Macapá – Band e do Jornal 
Aqui Amapá. Os termos usados pelo secretá-
rio foram considerados difamatórios a imagem 
dos veículos, diante do conteúdo de agressão 
explícita, a diretoria resolver cobrar na justiça 
explicações do secretário. A notificação da 
justiça já deve ter sido cumprida. José Sa-
muel Alcolumbre, representante da empresa 
televisiva e deste periódico, alega crime de 
difamação praticado pelo agente do Governo 
do Amapá. A ação tramita na 2ª Vara Cível e 
de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 
Estado. Consta na citação movida pela TV 
Amazônia, que no último dia 2 de setembro, 
Del Castilo postou em seu Twitter, comen-
tários deselegantes e difamatórios contra a 
empresa de comunicação e outros veículos 
do segmento. Segue transcrição do conteúdo: 
‘Governo do Estado do Amapá (GEA) enfrenta 
um consórcio de oposição na mídia amapaen-
se formado pelo jornal O Dia [da Família dos 
Pereira], Gazeta’ [do empresário Silas Assis, 
todos ligado a grupos políticos, que são jor-
nais independentes]. A frase foi postada por 
Del Castilo, que continuou: ‘... sistema de rá-
dios/TVs, Band [ligados a grupos políticos e ao 
Senador Gilvam também], muitos interesses 
contrariados com nossa chegada ao Governo. 
E ele finaliza: ‘No entanto, decisão política do 
Governador@Camilo40 é seguir avançando e 
contrariando interesses não republicanos que 
circundam o Governo do Estado.’

As insinuações virtuais do secretário ‘twit-
teiro’ atingiram dois veículos de comunicação 
que decidiram cobrar, na Justiça, explicações 
acerca dos termos ‘está participando do ‘con-
sórcio de oposição’ ao Governo do Estado do 
Amapá’.’

A citação pede ainda que o Juliano escla-
reça ‘a TV Amazônia ou o Jornal Aqui Amapá 
é movido por ‘interesses não republicanos’ e, 
em caso afirmativo, quais são ‘estes interesses 
não republicanos’ (...).’

Chama-me atenção por que a mídia do Amapá, 
que tem uma posição independente, vários veículos, 
não possa exercer o livre arbítrio dentro de um proces-
so democrático de emitir a sua opinião, de divulgar os 
fatos que ocorrem no nosso querido Estado. Preocupa-
-me muito esse comportamento do instituto da censura. 
Ainda mais aquela censura maldosa, aquela censura 
de intimidação, aquela censura que tenta amedrontar a 
forma independente, transparente, séria e responsável 
com que se divulgam as notícias do Estado do Amapá.

Quando peguei o jornal Aqui Amapá... E tam-
bém o jornal A Gazeta tem colocado a sua posição 
de forma muito didática, muito séria, muito correta, 
independente e responsável, e o Jornal do Dia. Esse 
comportamento é uma atitude não republicana.

Então, fica aqui o nosso registro, a nossa preo-
cupação, mas o caminho correto dentro de um Estado 
Democrático de Direito é procurar os caminhos da lei 
através da Justiça.

Era esse pequeno registro de comunicação inadi-
ável que eu tinha que proferir na tarde de hoje aqui 
da tribuna. Agradeço, inclusive, o tempo que V. Exª me 
proporcionou, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Convido, para usar da palavra neste momento, 
o Senador Pedro Simon, por permuta com o Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Geovani Borges.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srª Senadora Ana Amélia, estamos 
nós dois aqui – o Senador Paim já falou e teve que sair. 

Foi interessante, hoje pela manhã, quando o Se-
nador Paim, na Comissão de Direitos Humanos, fez 
uma análise referente aos projetos que estão em trami-
tação sobre a tão angustiante questão da distribuição 
da renda nacional entre União, Estados e Municípios.
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O jovem e brilhante Senador Randolfe, que apre-
sentou um dos projetos – o outro foi apresentado pela 
Senadora do Amazonas –, dizia hoje na comissão, e 
com toda razão, que, em relação a essa matéria, o 
Supremo deu prazo para que nós legislássemos – e 
temos a obrigação de fazer isso – para dar-lhe adap-
tação real, moderna e concreta.

Nós, do Rio Grande do Sul, através da cópia de 
uma mensagem que o Líder do PMDB na Assembleia 
Legislativa, Deputado Feltes, enviou ao Governador, 
mostramos as angústias e as preocupações dos nos-
sos parlamentares com relação à situação do Rio 
Grande do Sul e aos prejuízos que teria no debate que 
está sendo travado neste momento nesta Casa. Nós 
achamos interessante discutirmos. Inclusive, foi feito 
um convite ao Governador do Rio Grande do Sul, o 
dinâmico e competente Governador Tarso Genro, para 
que viesse a esta Casa para, em uma reunião de várias 
comissões, discutir algumas pautas referentes ao mo-
mento e às dificuldades que vive o Rio Grande do Sul. 

São várias as questões, e eu nem as analiso 
pensando no dia a dia, mas pensando num sentimen-
to de certa mágoa do Rio Grande do Sul com relação 
ao tratamento que, ao longo da história, vem receben-
do do Brasil. Eu digo isso com uma serenidade muito 
grande, porque muitas vezes nós, do Rio Grande do 
Sul, somos obrigados a reconhecer que fomos mais 
maltratados pelo Governo Federal quando gaúchos 
estavam na Presidência da República. Eu, admirador 
convicto do Dr. Getúlio Vargas, reconheço que, nos 
seus vinte anos, ele foi, indiscutivelmente, o maior ad-
ministrador, o maior executivo, o maior líder da histó-
ria brasileira, mas, em relação ao Rio Grande do Sul, 
não me lembro, não conheço nenhum grande feito do 
Dr. Getúlio a favor do seu Estado. Foi assim com o Dr. 
João Goulart, foi assim com os generais presidentes. 

Hoje estamos tranquilos, primeiro porque temos 
muito carinho, muito respeito e muita confiança na Pre-
sidente Dilma. Não por acreditarmos que ela vá tratar 
o Rio Grande do Sul melhor do que os outros Estados, 
mas por acreditarmos que vá tratar o Rio Grande do 
Sul com o apreço que merece. Segundo: temos con-
fiança no Governador Tarso Genro e sabemos que o 
esforço que sua administração vem fazendo no senti-
do de desenvolver e fazer avançar as questões refe-
rentes ao Rio Grande do Sul encontrarão guarida no 
Governo Federal.

Eu tenho uma luta antiga aqui, Senadora Ana 
Amélia... 

Parei de falar porque a Senadora Ana Amélia vai 
ocupar a Presidência e, com todo respeito ao Senador 

que se afasta, fico muito satisfeito com a presença da 
Senadora Ana Amélia na Presidência. Agradeço a V. 
Exª essa gentileza. Agora podemos tratar com mais 
tranquilidade das coisas do Rio Grande do Sul.

Questões que estão em debate, em discussão...
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Se-

nador Pedro Simon, V. Exª me dá a honra de merecer 
um aparte de V. Exª?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Pois não.

O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Em 
primeiro lugar, quero concordar com V. Exª. A Senado-
ra Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, sua colega de 
bancada, realmente dá todo um charme a esta Casa 
quando preside a sessão e quando está na tribuna. 
Estou de pleno acordo com V. Exª. Em segundo lugar, 
quero dizer que tive a oportunidade, no Amapá, de as-
sistir a uma participação de V. Exª, da Senadora Ana 
Amélia e do Senador Paulo Paim quando debatiam 
com profundidade assuntos que diziam respeito ao seu 
Estado, principalmente à economia do Rio Grande do 
Sul, particularmente à questão do carvão. O Estado 
realmente está muito bem representado por V. Exªs. 
Assim, queria apenas me congratular com V. Exª e dizer 
da admiração e do respeito que tenho por V. Exª. Tive 
que me retirar da Presidência, Senador Pedro Simon, 
porque tenho um compromisso agora: foi confirmada 
uma audiência que estou perseguindo há quase trinta 
dias. Vou ter que me ausentar, mas vou ficar sintoni-
zado na Rádio Senado para continuar ouvindo V. Exª. 
Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela 
forma como, da tribuna, trata dos assuntos que dizem 
respeito aos interesses do seu Estado e do País.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
agradeço a gentileza de V. Exª. É que, como a Senadora 
Ana Amélia estava assumindo a Presidência, eu não 
poderia deixar de aproveitar a oportunidade e dizer que, 
a partir daquele momento, estávamos na tranquilidade: 
orador e Presidente defendendo a mesma bandeira.

Senadora Ana Amélia, antes de ser a brilhante 
Senadora que é, V. Exª foi uma das jornalistas, radia-
listas e comentaristas de televisão mais importantes 
do Brasil e acompanhou toda essa história. Portanto, V. 
Exª sabe: há mágoas e ressentimentos que, reciproca-
mente, nós e o Brasil temos. Volto a repetir perante V. 
Exª algo que somos obrigados a reconhecer: ninguém 
foi mais brasileiro do que os gaúchos na Presidência da 
República; ninguém quis ser mais imparcial e esque-
ceu tanto do Rio Grande do Sul quanto os gaúchos na 
Presidência da República. Eu dizia que, em cinco anos, 
Juscelino fez mais por Minas Gerais do que fizeram 
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pelo Rio Grande do Sul o Getúlio em vinte, o Jango 
em cinco ou os generais em quinze anos. Foi assim. 

Estamos vivendo agora alguns momentos que são 
muito delicados. Para nós, é uma questão de honra o 
problema do carvão. Nós não aceitamos o que acon-
teceu: pura e simplesmente, sem nenhuma satisfa-
ção, tiraram o carvão da agenda dos leilões que vão 
ser feitos agora. Não aceitamos isso. Eu já disse mil 
vezes e repito aqui: se esse carvão que está lá no Rio 
Grande do Sul estivesse em São Paulo, talvez agora 
nós tivéssemos mais empresas de energia baseadas 
no carvão do que hidrelétricas. Mas não está, está no 
Rio Grande do Sul, na metade sul do Rio Grande do 
Sul. Então, que se dane, que fique lá. 

A China está fazendo uma usina de carvão por 
semana, e o Brasil se dá ao luxo de importar carvão 
da Venezuela, de importar carvão da Colômbia, e não 
ter carvão do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 
nos leilões a serem feitos. Isso vai ter que mudar. Essa 
é uma questão de honra, e acho que será uma das 
questões de que o Governador Tarso virá tratar aqui. 
Terá de mudar, terão de alterar. No próximo leilão, daqui 
a um mês, terá leilão para carvão. As empresas estão 
prontas, estão querendo. Isto é fantástico: elas estão 
querendo, a verba está à disposição, o dinheiro está 
pronto para ser aplicado. De repente, surpreendendo 
Deus e todo mundo, o Sr. Ministro lá do Maranhão, 
que recebe carvão da Venezuela, diz: do Rio Grande 
do Sul não! Não é exatamente ele quem diz, mas é 
a equipe ligada ao Ministério dele que diz isso. Não 
vamos aceitar. Por isso, estamos convidando o nosso 
Governador para vir dizer isso aqui, no Senado, em 
nome do Rio Grande do Sul. 

Sabemos que a situação dos transportes no Rio 
Grande do Sul é difícil, é muito difícil. Há três projetos 
que são considerados de vida ou morte: a Estrada do 
Parque – cá entre nós, um projeto de 35 a 40 km –; o 
último trecho que falta da BR-101, que está pronta em 
todo o Brasil, só falta um trecho no Rio Grande do Sul, 
que é Porto Alegre-Pelotas; e a Ponte Porto Alegre-
-Guaíba. As três, dizem, estão às vésperas de cair fora 
do PAC, as três estão às vésperas de serem cortadas. 
Amanhã vem uma caravana de metade do Rio Grande 
– por enquanto vem de avião, não vem a cavalo, mas 
vem vindo aí – para conversar com o Ministro, para fa-
zer uma análise, um debate sobre a matéria, que, para 
nós, repito, é realmente muito importante. 

Há também o problema do petróleo. O Deputado 
Ibsen apresentou uma emenda, aprovada quase que 
unanimemente, fazendo uma distribuição equitativa. 
Quando veio para este Senado, o Deputado Ibsen nos 

procurou e foi apresentada uma emenda à emenda dele, 
segundo a qual não se tiraria a parte do Rio nem do 
Espírito Santo nem de São Paulo, mas a União abriria 
mão de uma parte da imensidão que tem para fazer 
essa compensação. Estão nos levando. 

O Presidente Lula foi muito fanático de um lado 
e esqueceu o resto, esqueceu o Brasil e, agora, es-
tamos nessa situação. Aprovado pela unanimidade 
desta Casa, pela imensa maioria da Câmara, o veto 
está aí, e o ilustre Senador Sarney tendo que dançar 
para não desagradar a Presidência, empurrando a 
apreciação do veto para amanhã, para não sei o quê, 
para não sei o quê. 

Mas está acontecendo uma coisa interessante. 
Todos nós sabemos como é difícil derrubar um veto. 
Aliás, essa é uma vergonha, é uma das vergonhas do 
Congresso Nacional. O Presidente veta, está vetado. 
Nós temos mais de mil vetos parados aí sem ser vo-
tados. E fica por isso mesmo. 

Agora, a reação é tão grande que esse veto vai 
ser votado, e esse veto vai ser derrubado, e vai valer 
o que nós e a Câmara dos Deputados votamos aqui 
– a menos que se chegue a um entendimento. Para 
isso, é bom também que o Governador Tarso venha 
a esta Casa, para mostrar a posição do Rio Grande 
do Sul. Ele, que tem tido uma atitude muito correta, 
muito firme, muito competente no sentido de buscar o 
entendimento e não a ruptura entre os Estados. Des-
de o início, inclusive na campanha que ele lançou no 
fim de setembro, disse que o petróleo é de todos nós. 
Que tenha uma justa distribuição – mas esse é outro 
assunto que fica na interrogação. 

Eu creio. Eu tenho projetos aqui, Senadora Ana 
Amélia, que, inclusive, já foram aprovados, mas caíram 
no esquecimento. Agora, com V. Exª, que tem mais bri-
lho e competência do que eu, talvez a gente consiga 
explicar para o Brasil que o Rio Grande do Sul é um 
grande Estado, potencialmente bom, com economia 
próspera e desenvolvida. 

Mas nós temos hoje no Rio Grande do Sul uma 
questão muito séria: metade do nosso Estado vive 
numa posição que eu diria quase dramática. A meta-
de do Sul está melhorando agora, com o Porto de Rio 
Grande tendo um impulso novo e podendo respirar 
melhor. Mas nós temos lá, no oeste do Rio Grande do 
Sul, de onde saiu quase um milhão de gaúchos levando 
o progresso e o crescimento para todo Brasil, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
do Norte, Goiás, Tocantins, Amazonas, Pará, Bahia, 
Piauí, Maranhão... A economia do Brasil se sustenta 
no agronegócio, e os gaúchos que vieram dessa re-
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gião estão levando progresso e desenvolvimento, como 
aqui o Senador Maggi, gaúcho. Ele, criança, veio do 
Rio Grande do Sul. Seu pai veio e trouxe o progresso, 
transformando-se num dos grandes líderes da econo-
mia do oeste. 

Nós podíamos até, Senadora, pedir uma espé-
cie de royalty do que levaram, porque lá na terra que 
eles deixaram, hoje eu vejo uma situação difícil, que 
vive problemas sérios e que deveria ter uma atenção 
do Governo Federal.

Mais de um projeto já foi aprovado nesta Casa.
No norte de Minas Gerais, há uma região, um 

cantinho que é considerado Nordeste e está incluído 
na zona que tem privilégio especial com relação à in-
dústria que lá se estabelece. Reivindicamos isso para 
o Rio Grande do Sul, para determinada região, por um 
determinado tempo, para que tenha condições e es-
tímulo para se desenvolver, para crescer. Nós, do Rio 
Grande do Sul, inclusive nas nossas leis, nos projetos 
que buscam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, 
damos condições especiais para as indústrias que se 
estabeleçam naquela metade sul e naquela zona fron-
teiriça. Acho que teríamos direito a isso.

O Brasil, durante cinquenta anos, colocou no Rio 
Grande metade do Exército brasileiro. Há cidades, como 
Santiago, com cinco quartéis do Exército. Em vez de 
colocarem ali cinco quartéis do Exército, poderiam ter 
colocado uma fábrica, mas foram proibidos de fazer 
isso. Foi proibido pelo Dr. Getúlio Vargas que, naquela 
região, houvesse indústria, porque era fronteira com a 
Argentina e porque podia haver uma guerra iminente 
com a Argentina. Essa é uma questão que devíamos 
discutir. Vamos abrir um espaço de tempo, uma pers-
pectiva, para permitir que aquela região tenha estímulo 
especial para poder crescer, desenvolver-se, ter novas 
indústrias. Foi o contrário disso. A única coisa que existe 
é o carvão, que está lá, mas que de lá não pode sair. E 
está lá o empresário querendo aplicar, querendo fazer, 
mas lá o órgão do nosso amigo Ministro de Minas e 
Energia diz que não pode, não pode.

Por isso, é bom o nosso Governador vir aqui. É 
bom termos uma reunião com a Presidente Dilma para 
discutir essas questões.

Nós sabemos que tudo é difícil para o Rio Grande. 
Quando falei que nada foi feito, tenho de fazer justiça: 
quando Geisel era Presidente da República, defen-
deu-se no Rio Grande do Sul a construção do 3º Polo 
Petroquímico, e os Governadores Amaral e Triches, 
por conta própria, construíram toda a infraestrutura 
do 3º Polo, para buscar o 3º Pólo, com US$1 bilhão. 
E aí queriam dar o 3º Polo para o Rio de Janeiro ou 

duplicar o da Bahia. O Rio Grande se uniu, quase que 
fez uma nova Revolução Farroupilha, e o Presidente 
Geisel, colocado contra a parede, assinou o 3º Polo 
para o Rio Grande do Sul. E o 3º Polo foi construído, o 
mais moderno, na época, do mundo inteiro. O governo 
privatizou o Polo. Mas se o privatizou, cadê o nosso 
US$1 bilhão? Nós fizemos o Pólo e nele gastamos 
US$1 bilhão, mas nunca se falou em cobrar isso, por-
que isso era da União. Mas, de repente, privatizaram 
o Polo. Se o privatizaram, cadê o nosso US$1 bilhão?

As coisas são assim no Rio Grande do Sul. Por 
isso, é muito bom um acerto de contas. É muito bom 
que haja uma conversa franca, primeiro, com o Gover-
nador aqui, no Senado Federal, e, segundo, entre nós 
todos, provavelmente com o Governador à frente, numa 
audiência – eu fui um dos muitos que a pediram. Pedi 
ao Presidente da Câmara dos Deputados que solici-
tasse à Presidência da República uma audiência com 
toda Bancada do Rio Grande do Sul. Não falei pelo 
Governador, nem tinha autorização para isso. Depois, li 
no jornal que o Presidente da Câmara dos Deputados 
comunicou que fazia dez dias que ele não conseguia 
falar com a Presidenta. Esse é outro problema, mas 
acho que vamos conseguir fazer essa reunião.

É importante o diálogo entre a Senadora Ana 
Amélia, o Senador Paim e mim. Digo, com muita ale-
gria, que, se eu for indicar duas pessoas no Senado a 
quem dou nota dez pelo seu trabalho, essas pessoas 
são Ana Amélia e Paim. Eu, mais velho, mais antigo, 
mais cansado, mas com o mesmo otimismo, procuro 
acompanhá-los. Temos feito bastante no conjunto, com 
grandeza, com respeito, numa linguagem elevada.

A imprensa do Rio Grande do Sul foi meio amar-
ga nesse fim de semana, e até não concordamos com 
isso, pois achamos que houve exagero. Creio que as 
relações entre o Governo Federal e o Governo Esta-
dual são muito boas. Não tenho dúvida nesse sentido. 
Acho que o prestígio do Governador Tarso Genro, em 
Brasília, é muito grande. O respeito que a Presidente 
tem pelo Rio Grande do Sul é muito grande. Mas va-
mos conversar e debater sobre essas questões, no 
Senado, com o nosso Governador, com a Presidente 
da República e com o Rio Grande do Sul.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Muito obrigada, Senador Pedro Simon, pelas 
referências ao trabalho do Senador Paulo Paim.
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De minha parte, quero dizer que V. Exª tira nota 
dez com estrelinhas, por sua experiência e por sua va-
liosa contribuição, tendo sido ex-Governador do nosso 
Estado e ex-Ministro da Agricultura. Portanto, é grande 
a sua contribuição para o debate de questões que in-
teressam ao nosso Estado. Afinal, somos aqui, como 
Senadores, responsáveis por defender o interesse do 
Estado pelo qual fomos eleitos. Agradeço muito ao 
Senador Pedro Simon.

Lembro apenas que não gostaria que parecesse 
que eu, como Senadora independente, não reconhe-
ço o que é feito pela Presidenta Dilma Rousseff. Ao 
contrário, o Senador Pedro Simon lembrou-nos aqui 
o que foi feito com o Polo Petroquímico, à época, um 
projeto importante que mudou a fisionomia econômica 
do Estado. A Presidenta Dilma, quando Ministra de Mi-
nas e Energia, levou para o Rio Grande o Polo Naval, 
que está mudando o perfil da região Sul e que teve 
um impacto muito grande na diversificação econômi-
ca naquela época com a construção das plataformas 
marítimas da Petrobras.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti pelo tempo regulamentar e o faço por permuta 
com o Senador Anibal Diniz.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Ana Amélia, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado, na semana passada toda, 
estive no Estado de Roraima. Fui para lá para fazer 
missões em vários setores, mas uma especialmente 
trouxe-me muita felicidade. Eu me senti, vamos dizer 
assim, gratificado por participar dessas solenidades. 
Foram três solenidades, na verdade, de inauguração 
de obras, na Universidade Federal de Roraima, frutos 
de emendas parlamentares de minha autoria.

Falam muito mal dessas emendas parlamentares, 
e sempre digo que o problema não está nas emendas 
parlamentares, mas está na forma como alguém as 
apresenta, para quem elas são destinadas e como elas 
são aplicadas. Na verdade, quando um parlamentar 
age com seriedade e procura aplicar suas emendas 
nos Municípios na construção de escolas, de postos 
de saúde, de rodovias e de instituições sérias, como 
é o caso da nossa Universidade, essas emendas são 
fundamentais. Senadora Ana Amélia, qual é o técnico 
de Brasília, do Ministério da Educação – já que estou 
falando de universidade –, que vai ficar se preocupando 
com a Universidade Federal de Roraima e vai saber 
as suas peculiaridades?

Daqui a alguns dias, vamos inaugurar também 
lá as novas instalações do Diretório Central de Estu-
dantes. As três obras inauguradas agora foram o Cen-
tro de Convivência da Comunidade universitária, dos 
estudantes; o Centro de Pesquisas da Universidade; 
e o Arquivo Geral.

A nossa Universidade fez 22 anos, Senadora 
Ana Amélia, no dia 8 de setembro, fruto de uma lei 
minha. Tenho muito orgulho de dizer que, como De-
putado Federal, apresentei uma lei autorizativa, que, 
como o nome diz, apenas autoriza, não impõe, não 
manda. Esse projeto de lei que foi apresentado em 
1983 terminou sendo aprovado na Câmara – repito 
que eu era Deputado – com certa dificuldade, porque 
vários colegas meus Deputados da região Norte, do 
Pará, do Amazonas, diziam que era demagogia pen-
sar em criar uma universidade num Território Federal 
– que era o que Roraima era naquela época –, que 
tinha pouco mais de 150 mil habitantes. Pois bem, o 
projeto foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, 
e aqui a situação era mais complicada, porque, nos 
Territórios Federais – tanto Roraima como o Amapá 
–, não havia Senadores. Então, eu me vali do Sena-
dor do Acre que tinha sido autor de uma lei que criou 
a Universidade Federal do Acre e que foi o defensor 
dessa matéria no Senado.

Portanto, ao final, o meu projeto de lei, do ano 
de 1983, terminou se transformando na Lei nº 7.364, 
de 12 de setembro de 1985. Relativamente, para os 
parâmetros normais de funcionamento, a tramitação 
foi até rápida, porque eu o apresentei em 1983, e, em 
1985, a lei foi aprovada. Mas poderia ter ficado aí, Se-
nadora Ana Amélia, porque, como eu disse, era uma 
lei autorizativa. O Poder Executivo a criaria quando qui-
sesse, porque a lei diz claramente: “Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal de Roraima 
e dá outras providências”. O Presidente à época, o 
Presidente José Sarney, sancionou a lei. Era Ministro 
da Educação o ex-Senador Marco Maciel, ex-Vice-
-Presidente da República. Eles tiveram a sensibilidade 
de não só aprovar a lei. A lei foi aprovada em 1985, só 
quatro anos depois de apresentado o projeto. E veio o 
decreto presidencial, também do Presidente Sarney, 
que instituiu a Universidade. Portanto, a Universida-
de, finalmente, foi instituída e, no dia 8 de setembro, 
completou 22 anos.

Quero ler uma parte da entrevista concedida pelo 
atual Reitor da Universidade, Professor Dr. Roberto Ra-
mos, que, aliás, está concluindo seu segundo mandato 
e que fez um brilhante trabalho.
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Inclusive, nessa minha última viagem a Roraima, 
como nas duas últimas anteriores, tive a segurança 
da Polícia do Senado, concedida pelo Presidente Sar-
ney, em face das ameaças que venho sofrendo pelo 
Governador de lá, pelo fato de eu fazer oposição ao 
desgoverno dele. Todas as vezes que estou em Ro-
raima, costumo visitar o campus e, dessa vez, visitei 
essas obras. Esses seguranças e outras pessoas de 
fora ficam assustados ao ver o tamanho da Univer-
sidade. Realmente, é uma surpresa muito agradável 
para todos e é, para mim, em especial, uma gratifica-
ção muito grande.

Quero ler, portanto, uma parte da matéria feita 
pela jornalista Vaneza Targino, que entrevistou o Reitor 
Roberto Ramos, que diz no início da entrevista:

Estamos no mesmo patamar de univer-
sidades maiores.

Considera a instituição de nível superior 
mais jovem do país, a Universidade Federal de 
Roraima (UFRR) comemora 22 anos de trans-
formações por meio da produção e dissemi-
nando conhecimentos. A UFRR foi implantada 
em 1989, quatro anos depois de ser autorizada 
pela Lei nº 7.364/85. Atualmente, conta com 
6.400 acadêmicos e 740 servidores da insti-
tuição, sendo 456 professores e 284 técnicos 
da área administrativa.

Vejam que é um quadro funcional pequeno. Este 
é o número de estudantes que estão hoje na Univer-
sidade: 6,4 mil. Mas a Universidade já formou, nesses 
22 anos, mais de dez mil estudantes. Então, para um 
Estado como o nosso, pequeno, vindo de um Territó-
rio Federal, esse é um serviço inestimável prestado à 
comunidade.

Senadora Ana Amélia, nasci em Roraima e de 
lá tive de sair com quinze anos de idade para cursar 
o ensino médio, à época chamado Segundo Grau. 
Fiz, portanto, o curso científico e o vestibular, cursei o 
curso de Medicina e voltei para Roraima. Por essa ra-
zão mesmo, por ter vivenciado e sentido na pele essa 
questão, foi que, quando eleito Deputado em 1982  – 
assumi em 1983 –, um dos meus primeiros projetos 
foi justamente a criação da Universidade Federal de 
Roraima, como também da Escola Técnica Federal, 
que não é o objeto deste pronunciamento.

A UFRR possui três campi, Paricarana, 
Cauamé e Murupu, para atender a 37 cursos 
de graduação nas mais diversas áreas do co-
nhecimento, além do Colégio de Aplicação 
(CAp) e Escola Agrotécnica (EAgro) [que não 

são escolas de curso superior]. Na pós-gra-
duação, tem cinco cursos de mestrado: Agro-
nomia, Física, Química, Recursos Naturais e 
Letras. Registra cinco cursos de especialização 
em andamento.

Para o reitor da UFRR, Roberto Ramos, 
a universidade ainda está caminhando para a 
sua consolidação. ‘A universidade desenvolve 
ações que hoje são essenciais para que ela 
possa se constituir de fato como uma instituição 
de ensino, pesquisa e extensão. Uma meta da 
universidade é expandirmos as áreas de ciên-
cia e tecnologia, saúde e as áreas ligadas às 
artes’, analisou.

Ramos destacou a importância de a 
UFRR formar profissionais que preencham 
as necessidades do Estado. ‘Algo importante 
nesse contexto é tentar identificar a vocação 
econômica de Roraima e associar isso ao 
processo de expansão da instituição que dê 
suporte ao crescimento do Estado’, ao lem-
brar que o desafio agora é atingir programas 
de doutorados.

Outro ponto destacado por Ramos é a 
contribuição para a economia de Roraima. 
‘Com o salário dos professores e projetos que 
desempenhamos, foram mais de R$40 milhões 
nos últimos cinco anos’, revelou, ao destacar 
a necessidade de levar a Universidade para o 
interior do Estado. ‘Mas precisamos também 
oferecer condições para que o aluno do interior 
possa cursar uma universidade pública fede-
ral, com a mesma qualidade que os alunos da 
capital podem fazer.

Ele declarou ainda que o perfil da Universidade 
Federal mudou e conta hoje com mais doutores, o 
que vem ajudando a melhorar as avaliações junto ao 
Ministério da Educação (MEC). “Estamos no mesmo 
patamar de universidades maiores, com mais tempo.” 
Justamente, como disse no início, por causa do número 
proporcional de doutores, de mestres, que já existem 
na nossa universidade. “Basta ver a última avaliação 
do curso de Geologia, antes mesmo de formarmos a 
primeira turma, nós tivemos a nota máxima e a maior 
da Região Norte”, apontou.

Entre as conquistas destacadas estão os núcleos 
e unidades de pesquisa. Uma das maiores foi o Instituto 
Insikiran de Educação Superior Indígena, responsável 
por um dos projetos mais inovadores do Brasil, como 
a formação intercultural para professores indígenas.
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Quanto à parte social, desenvolvida pela institui-
ção, o reitor explicou que o objetivo é oferecer ao aluno 
mais condições para que permaneçam na universida-
de, para não abandonar o curso. “Se juntarmos todas 
as bolsas oferecidas pela universidade, nós chega-
mos a quase 20% do ensino superior com algum tipo 
de benefício dentro da UFRR, seja ela de monitoria, 
pesquisa e assistência estudantil. Isso é muito bom, 
porque faz com que a gente atenda mais esse aluno 
e dá para cumprirmos a nossa meta de consolidar a 
UFRR”, enfatizou.

A conquista mais recente, segundo ele, foi a aqui-
sição da rádio da UFRR. “Era uma proposta antiga dos 
alunos do curso de Comunicação, e isso é algo muito 
bom”, para a Universidade e para o Estado. Para Ra-
mos, a inserção internacional da UFRR também recebe 
destaque nesse período de comemorações.

Ele declarou:

Já mandamos estudantes para outros pa-
íses, com intercâmbio e recebemos estudantes 
americanos e vamos receber estudantes da 
América Central, pois fechamos uma parceria 
com as organizações dos estados americanos, 
e receberemos alunos para cursos de pós-
-graduação dentro da UFRR. Vamos receber 
estudantes mexicanos e estamos interagindo 
para tentar construir um conhecimento mais 
amplo para os nossos estudantes e contribuir 
na formação de mais estudantes [fundamen-
talmente aqueles mais carentes]. A UFRR vem 
caminhando e a nossa expectativa é que ela, 
nesse caminho, possa trilhar mais ainda e ve-
nha a ter o mesmo reconhecimento regional, 
nacional e internacionalmente.

Quanto à biblioteca, foi ampliada a estrutura das 
duas bibliotecas, a do campus do Paricarana e a do 
campus do Cauamé, que somam 45 mil livros, além 
da biblioteca virtual, com 30 bases de dados nacionais 
e estrangeiros.

A universidade implantou a Editora e Livraria da 
Universidade Federal de Roraima, que, em poucos 
anos de existência, já publicou e comercializou mais 
de 40 obras de autores locais.

Mais de 1.500 publicações científicas de seus 
professores em jornais e revistas especializados, tanto 
nacionais quanto internacionais.

E, aqui também quero fazer um registro que cons-
ta dessa reportagem, que o Professor Antônio Benício 
Sales, Professor já aposentado, vai lançar um livro que 
conta a história da Universidade Federal de Roraima. 

Ele acredita que, até o final do ano, será lançado pela 
editora da universidade.

Para ele, houve avanços na Universidade, pois 
quando chegou a Roraima, em 1983, não existia curso 
superior. “Tinha apenas ensino da formação de profes-
sores para o magistério. Em 1989, foi fundada a uni-
versidade e começou em 1990, com muita dificuldade. 
Estou aqui efetivo desde 1991 e depois desses mais 
de 20 anos, contribuindo para a universidade, posso 
dizer que foi um divisor de águas para o desenvolvi-
mento de Roraima”– palavras do Professor.

Quando a Universidade surgiu, segundo o pro-
fessor, tinha apenas um bloco.

Hoje o local é um verdadeiro canteiro de 
obras. Mas também fomos conquistando aos 
poucos os avanços. O campus foi todo inte-
gralizado e, depois conquistamos o campus 
do Cauamé, que, hoje, é o Centro de Ciên-
cias Agrárias, onde funcionou a antiga escola 
Agrotécnica, que foi transferida para o Murupu. 
Leciono lá a disciplina de Língua Portuguesa 
e Redação.

Numa análise, o professor destaca que a UFRR 
mudou a fisionomia cultural de Roraima.

Hoje temos vários profissionais formados 
aqui nesta casa, em várias áreas e que hoje 
são as pessoas que estão à frente do Estado, 
que são filhos de Roraima. Antes, todos os 
professores eram de fora.

E quero aqui fazer um aparte no que estou lendo 
do Professor, para dizer que tenho muita honra de ter 
formado duas filhas na Universidade Federal de Rorai-
ma, e uma delas passou num concurso para juíza aqui, 
no Distrito Federal, em primeiro lugar. Formou-se no 
curso de Direito da Universidade Federal de lá. Então, 
a qualidade do ensino na nossa universidade não fica 
nada a desejar em relação a qualquer universidade do 
Brasil. É uma pretensão dizer isso talvez para o ouvido 
de muitos bons acadêmicos, mas esta é a realidade 
que vivenciamos.

E continua o Professor:
Para os novos alunos da Universidade, o Pro-

fessor Benício disse para que continuem acreditando 
na universidade.

Quando nós começamos, muita gente 
não acreditou no que estávamos fazendo aqui. 
E hoje a nossa universidade está provando, 
cada vez mais, a que ela veio. Podemos dizer 
que a nossa universidade é uma instituição de 
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ensino de referência nacional e um respeito até 
internacionalmente. Avançamos muito e ainda 
continuamos. A administração da UFRR tem 
procurado trabalhar em benefício da socieda-
de e, em vários eventos que acontecem em 
Roraima, a universidade está à frente.

E aí vem a palavra dos acadêmicos, Senadora 
Ana Amélia, que talvez seja o mais importante.

Os acadêmicos apontam melhorias nos aspectos 
físicos e no ensino.

As melhorias físicas da Universidade Federal de 
Roraima foram apontadas com destaque pelos aca-
dêmicos. Para o Presidente do Diretório Central dos 
Estudantes, Janilton Oliveira, a universidade vem com 
um patamar de desenvolvimento acelerado:

Temos uma estrutura enorme e que não 
tínhamos antes. A parte administrativa vem 
evoluindo e atendendo nossas expectativas 
com novos cursos, incentivando os alunos pa-
lestrantes para fazerem parte da universidade, 
aproximando a comunidade da UFRR.

Ele revelou que o Diretório Central dos Estudan-
tes vem conquistando mais espaço e a gestão come-
mora muitas conquistas com dois novos prédios do 
DCE, do dormitório.

Teremos um prédio com salas amplas, 
auditório e também acesso aos portadores 
de deficiência, como cadeirantes. É uma sa-
tisfação para gente, porque, além do prédio, 
pode-se inaugurar o alojamento para abrigar 
50 acadêmicos.

Fazendo parte da programação de aniversário, 
a UFRR promoveu o evento “Vozes da Fronteira” em 
comemoração aos seus 22 anos, reunindo grupos ar-
tísticos do Brasil, da Guiana, Suriname e Venezuela. 
Este ano, a atração foi o grupo amazonense Imbaúba. 
O grupo tem um trabalho musical acústico, basicamen-
te instrumental.

A programação foi gratuita e aberta à comuni-
dade em geral como forma de promover o intercâm-
bio cultural entre as pessoas, os grupos e os países 
que fazem fronteira com o Estado de Roraima e com 
o Brasil.

Além dos shows culturais ocorrido nos dois dias, 
a programação contou com a realização de uma mesa 
redonda: “A construção sonora da cultura”, promovida 
pelo projeto Conexões Criativas, do grupo de pesqui-
sa observatório Amazoom/Coordenação de Curso de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Roraima e 

com a Feira de Artes, promovida pelo programa Pólo-
-Arte na Escola.

Senadora Ana Amélia, eu quero aqui reiterar a 
questão das emendas. Falei das três obras de que eu 
tive a honra de participar da inauguração. Mas, durante 
o período de 2000 a 2011, eu destinei várias emendas 
para a Universidade Federal de Roraima, totalizando 
R$32.533.381,00. Então, veja bem, que há uma preo-
cupação do parlamentar, e acredito que seja da grande 
maioria dos parlamentares, notadamente os Senado-
res e Deputados Federais, de incentivar, de atender.

Lógico que, no nosso Estado, temos também uma 
universidade estadual, que também recebe nossa aten-
ção. Nós temos outras instituições, como é o caso do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
que se originou da Escola Técnica Federal. Então, são 
várias instituições, mas, só para a UFRR, quero deixar 
aqui registrado, já destinei essa quantia de R$33 mi-
lhões, em números redondos. E quero pedir a V. Exª que 
autorize a transcrição, como parte integrante do meu 
pronunciamento, de uma matéria intitulada “Histórico 
da Universidade Federal de Roraima”, assim como o 
Projeto de Lei de minha autoria que deu origem à lei 
que criou a Universidade Federal, bem como o Decre-
to do Presidente Sarney, que instituiu a universidade. 
Essa é, digamos assim, uma exposição histórica da 
nossa Universidade Federal de Roraima.

Fico muito feliz de dizer que foi fruto, realmente, 
do conhecimento, do sofrimento por que eu e tantos 
outros companheiros passamos, que tivemos de sair 
de Roraima para estudar em vários Estados, notada-
mente no Estado do Pará, mas em vários Estados, 
no Amazonas, no Rio e em outros. E hoje vemos que, 
como citei o exemplo aqui, os nossos filhos e os nossos 
netos não precisarão mais sair de Roraima, embora 
muita gente continue dizendo que lá é o fim do mun-
do, é o fim do Brasil. Mas lá é o começo do Brasil, e 
nós estamos lutando para que, realmente, seja assim, 
começando por dar ao povo, especialmente às pesso-
as mais pobres, a oportunidade de avançar na vida, 
cujo único caminho, cujo único instrumento realmente 
confiável é a educação. Então, é com muito orgulho 
que faço este registro e termino, portanto, reiterando 
a V. Exª a autorização para transcrever as matérias a 
que me referi.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, Inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Mozarildo, na forma regimental, sua 
solicitação será atendida. 

Também queria cumprimentá-lo porque eviden-
ciar a importância de uma verba bem aplicada, de sua 
autoria, da autorização para a Universidade Federal 
de Roraima, revela a importância que tem o investi-
mento em educação. Imagino o quanto essa Univer-
sidade, no seu Estado de Roraima, representou para 
a formação de pelo menos uma geração, 22 anos, e 
o impacto que isso terá para o próprio Estado de Ro-
raima. Cumprimento V. Exª. 

Falará agora, por cessão do Senador Cristovam 
Buarque, o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Presidente Ana Amélia.

Srs. Senadores, mais uma vez anunciou-se pela 
boca da Ministra Ideli Salvatti, que é hoje a principal 
porta-voz do Palácio do Planalto em Brasília, que o 
Governo deve insistir na tentativa de criar um novo 
imposto a pretexto de se dar sustentação aos serviços 
de saúde pública no País, como decorrência da regu-
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lamentação da Emenda nº 29, que atribuiria encargos 
maiores à União.

Primeiro, trata-se uma afronta. E posso ir além, 
escárnio, desrespeito com compromissos da campa-
nha eleitoral, quando nenhum candidato neste País 
ousou afirmar que defenderia aumento de impostos no 
Brasil, muito menos quem disputava a Presidência da 
República. É bom sempre repetir que foi a candidata 
Dilma Rousseff que, no debate da Rede Bandeiran-
tes, afirmou taxativamente: “O Brasil vive momento de 
prosperidade, cresce e continuará a crescer. Não há 
hipótese de restabelecermos a CPMF ou de criarmos 
um novo imposto no País.” Ao contrário, taxativamen-
te também afirmou: “Queremos reforma tributária para 
reduzir a carga tributária brasileira, que é uma das 
maiores do mundo.” São afirmativas que não podem 
ser esquecidas. 

Alguns meses depois, já se esquecem dos com-
promissos assumidos durante a campanha eleitoral. 
Além de subestimar a inteligência dos brasileiros, de 
abusar da generosidade dos contribuintes, trata-se de 
confissão de incompetência administrativa. Por quê? 
Porque o problema da saúde pública no Brasil não é 
de dinheiro. O Banco Mundial, há algum tempo, rea-
lizou um diagnóstico e concluiu que a questão é de 
incompetência de gerenciamento, ausência de pla-
nejamento e organização e de desonestidade, com o 
desvio de bilhões de reais – o que foi agora confirmado 
pelo Tribunal de Contas, ao revelar que R$2,3 bilhões 
foram desviados do setor de saúde pública no Brasil 
de 2002 a 2011, dia 30 de junho. Esse é um dado do 
Tribunal de Contas, mas não é o resultado do valor 
total dos desvios, porque é impossível para o Tribunal 
de Contas da União, com o limitado quadro de pesso-
al que possui, alcançar todos os repasses, todas as 
aplicações, todos os investimentos realizados na área 
de saúde pública, auditando a prática para verificação 
da correção ou da incorreção. 

Portanto, esse é um valor que não corresponde à 
grandeza dos desvios que ocorrem na área de saúde 
pública neste País. 

E é por essa razão, inclusive, que tentamos há 
algum tempo recolher assinaturas para a instalação 
de uma CPI na área de saúde, a fim de elaborar um 
diagnóstico, sem a pretensão de atingir quem quer que 
seja, a não ser que esteja envolvido em ilícitos eventu-
almente praticados, mas sem direcionarmos para este 
ou aquele partido, para este ou aquele governo, por-
que, como se sabe, a responsabilidade pela prestação 
dos serviços de saúde pública no País é do Governo 
da União, dos Estados e dos Municípios. Portanto, de 
todos os partidos.

Nós não tivemos, em nenhum momento, um pro-
pósito de interesse partidário. Ao contrário, o objetivo 
é o diagnóstico, a apresentação de propostas, a cor-
reção de rumos, a indicação de caminhos, para que o 
povo brasileiro possa ser atendido e não desatendido, 
como tem sido nos últimos anos, com corpos amonto-
ados em corredores de hospitais, com filas enormes e 
pacientes que são levados à morte, porque a atenção 
do Poder Público não chega a tempo.

Mas falar em novo imposto? Não! Decididamen-
te, não!

Nós verificamos que a receita cresce, e cresce 
significativamente, tendo como parâmetro períodos 
anteriores ou mesmo o Produto Interno Bruto do País.

Não há por que criar novo imposto. O dinheiro 
para o serviço de saúde pública de qualidade está de-
positado nos cofres da União, tem origem nos tributos 
recolhidos pela Receita Federal e esses valores serão 
consignados no orçamento quando da sua elaboração, 
atendendo ao percentual que a legislação impuser.

A saúde pública não é um setor alienígena da 
administração pública, que dependeria de uma moe-
da própria para a sua existência. É uma prioridade de 
governo. E os recursos consignados no orçamento da 
União os seriam de forma a atender às necessidades 
do setor prioritariamente.

É fácil para o Governo falar em criar imposto. Tem 
sido difícil para ele falar em realizar reforma administra-
tiva, adotar programa de controle dos gastos públicos 
e combater implacavelmente o superfaturamento de 
obras. Tem feito o contrário: flexibilizado a legislação e 
limitado a capacidade de fiscalizar do Tribunal de Con-
tas da União, facilitando a corrupção, impulsionando 
os preços das obras públicas no País, que já atingiram 
um patamar jamais alcançado, em tempo algum, no 
Brasil. Reforma, nenhuma!

Se nós temos a constatação de que a estrutura 
da administração cresceu exageradamente para dar 
resposta às demandas oriundas da base de susten-
tação, que cresceu exatamente em razão do apetite 
fisiológico que existe na política brasileira, cresce a 
base de apoio do Governo e a consequência é o cres-
cimento da estrutura da administração direta e indireta.

Veja este dado da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE): os postos de 
livre nomeação no Brasil chegam a 22 mil só na esfe-
ra Federal, na Administração Direta, sem contarmos 
a Administração Indireta – Petrobras, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica, Eletrobrás, etc.–, 22 mil contra sete 
mil nos Estados Unidos da América, sete mil apenas; 
780 na Holanda, apenas 780 na Holanda. Há Municí-
pios no Brasil que têm mais cargo comissionados do 
que na Holanda; 837 no Chile, para ficar mais próximo.
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Ora, o exemplo Federal é seguido nos Estados 
e nos Municípios. Esse modelo que se implantou em 
Brasília da relação de promiscuidade com o loteamento 
de cargos públicos entre os aliados chega aos Esta-
dos e aos Municípios, e o povo paga a conta, e paga 
sem poder pagar.

Não há como aceitar esse cenário de irresponsa-
bilidade pública no Brasil. E o Governo quer encontrar 
saídas para escamotear a regulamentação da Emenda 
nº 29 no Senado Federal. Fala-se que o Senado, Sena-
dor Cyro Miranda, tem o dever de encontrar uma fonte 
de custeio, como se fosse tarefa do Senado Federal. 
Alguém se elege presidente da República e não as-
sume as suas responsabilidades e quer transferi-las? 
Fonte? A fonte há. Os recursos existem. Estão nos 
cofres da União. O que se exige é competência para 
a sua aplicação com o estabelecimento de prioridade 
com correção e respeito, sobretudo, às aspirações da 
população, considerando que a saúde do povo tem de 
ser a suprema lei.

Vamos à Emenda nº 29. O Senado Federal apro-
vou-a aqui. A proposta não foi da Oposição. Foi de um 
Senador do PT, o Senador Tião Viana, hoje Governa-
dor do Acre. Um grande companheiro que tivemos aqui 
nesta Casa. Apoiamos a sua proposta. Ela foi à Câma-
ra dos Deputados, onde dormiu nas gavetas durante 
meses, porque o Governo não queria a sua aprovação. 
E houve mudanças que comprometem o seu objetivo 
definitivo, que é, obviamente, compartilhar responsa-
bilidades entre os entes federativos.

Desde a Constituinte de 88, os encargos são re-
passados aos Municípios brasileiros sem a contrapar-
tida do compartilhamento dos recursos que ficam, de 
forma leonina, nos cofres da União. Discutir a Emen-
da 29 e a sua regulamentação é um pouco rediscutir 
o sistema federativo e a partilha correta e isonômica 
dos recursos públicos entre as Unidades Federativas. 
Como é também rediscutir o sistema federativo de-
bater a distribuição dos royalties da exploração do 
petróleo no Brasil.

Pela lei que aprovamos aqui regulamentando 
a Emenda 29, do Senador Tião Viana, 10% sob res-
ponsabilidade da União, 12% Estados e 15% Municí-
pios. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
a União é desafogada com redução de recursos que 
seriam repassados.

Em 2011, pelo texto aprovado aqui no Senado, 
caberia à União repassar R$102,2 bilhões. Com o tex-
to aprovado pela Câmara, R$70,6 bilhões. Portanto, 
uma redução de quase R$32 bilhões desafogando os 
cofres da União.

Em 2015 isso significaria o seguinte: com a emen-
da aprovada no Senado, R$154 bilhões; com a pro-

posta aprovada pela Câmara, R$106 bilhões. Portanto, 
quase R$50 bilhões a menos da responsabilidade da 
União. Não há como não buscar aqui, no Senado Fe-
deral, restabelecer a forma de origem. Ela foi ampla-
mente debatida aqui por governistas e oposicionistas, 
e houve consenso. Se não me falha a memória, houve 
a aprovação unânime. Não há razão para reduzirmos 
a responsabilidade da União, que é privilegiada em 
matéria de arrecadação de tributos no País.

Em relação à contribuição social para a saúde, a 
base de cálculo da contribuição social para a saúde, art. 
16 do substitutivo, foi rejeitada na Câmara. No entan-
to, mantém-se o substitutivo, instituindo a contribuição 
social para a saúde, que é um dispositivo, do nosso 
ponto de vista, inconstitucional. Aqui, no Senado, de-
vemos apresentar emenda suprimindo esse dispositivo.

Obviamente, a prioridade para nós é restabelecer 
a forma original, instituindo responsabilidade de 10, 12 
e 15% aos Entes federativos, a partir da União até o 
Município, e eliminar esse fantasma que vai rondar a 
cabeça dos contribuintes brasileiros enquanto estiver 
inserido na legislação do País. São providências que 
devemos propor no debate dessa proposta que vem 
da Câmara no Senado Federal.

Olha, Srª Presidente Ana Amélia, o Senado não 
pode admitir essa alternativa da protelação. Já ouvi-
mos que a proposta que veio da Câmara pode dormir 
na gaveta ou nas gavetas do Senado. Isso também é 
afronta, é desrespeito à sociedade.

Nós temos de enfrentar a realidade, debater a 
questão e deliberar sobre ela. Afinal, essa regulamenta-
ção está atrasada. É uma regulamentação que deveria 
ter sido aprovada, há vários anos. Querer protelar, ima-
ginando o risco de alterações no Senado que possam 
desagradar o Poder Executivo é afrontar a população 
do País, que não pode mais suportar esse atendimento 
de idade média em matéria de saúde pública no Brasil, 
ou esse atendimento da era das cavernas.

O que se verifica, especialmente em algumas lo-
calidades do Brasil, é o caos, uma afronta à dignidade 
humana. Não são poucas as reportagens de TV que, 
pelo fato de poderem apresentar imagens, provocam 
grande impacto na opinião pública brasileira.

Todos nós sabemos do desastre que é a gestão 
de saúde no País, mas, quando as imagens aparecem 
nas telas da TV, o espanto é maior. Por isso, Presidente 
Ana Amélia, creio que há uma prioridade, agora, que 
é indiscutível: aprovar essa regulamentação.

Desejamos o ideal, queremos que seja o texto 
elaborado pelo Senador Tião Viana e aprovado pelo 
Senado Federal, mas, se não for esse, que seja outro, 
mas que atenda às expectativas do País.

Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Alvaro Dias, a Folha de S.Paulo hoje 
apresenta uma pesquisa que fez com os Senadores 
segundo a qual a maioria confirma a necessidade de 
votar a matéria e se mostra favorável à regulamenta-
ção da emenda sem um novo imposto. 

Obrigado a V. Exª, que falou em permuta com o 
Senador Cristovam Buarque.

Como orador inscrito, tem a palavra o Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro iniciar meu pronunciamento de hoje fazendo uma 
homenagem a Juscelino Kubitschek, o grande trans-
formador de toda a região Centro-Oeste e criador de 
Brasília que foi cassado como Senador do Estado de 
Goiás em 8 de junho de 1964, nosso querido e sau-
doso ex-Presidente.

E por que homenageio Juscelino Kubitschek neste 
momento? Porque tenho certeza de que, se Jusceli-
no Kubitschek fosse vivo, como pessoa apaixonada e 
com imensa responsabilidade com o Distrito Federal, 
com o Estado de Goiás, que teve a honra de repre-
sentar, e com o Brasil, estaria preocupado em formular 
alternativas para o desenvolvimento de toda a região 
geoeconômica do Distrito Federal e toda a região me-
tropolitana de Brasília, conhecida como o Entorno do 
Distrito Federal.

E quero trazer hoje um debate a esta Casa para 
o qual espero receber as contribuições dos Senado-
res do Distrito Federal, de Goiás e de todo o Brasil, 
porque não podemos conviver com a situação de tra-
gédia social e de abandono em que vivem as popula-
ções do Entorno. 

Temos um país desigual, mas um país que, gra-
ças às políticas públicas desenvolvidas pelo Presidente 
Lula nos últimos oito anos e pela Presidenta Dilma nos 
últimos nove meses, vem conseguindo aliar o desen-
volvimento econômico à redução da pobreza, redução 
das desigualdades sociais à ampliação do acesso ao 
emprego formal. Mas somos ainda um país muito de-
sigual, com desigualdades sociais, com desigualdades 
regionais e com desigualdades até dentro dos mesmos 
espaços territoriais.

E é a partir da análise dessa realidade do Entor-
no, Senador Cristovam Buarque, que tenho procurado 
estudar soluções, com o apoio da Consultoria do Se-
nado Federal, conversando com os prefeitos do Entor-
no, visitando as lideranças comunitárias e participando 
de audiências públicas, como a de participei na última 
sexta-feira, convocada pela Assembleia Legislativa do 
Novo Gama, e trago essa reflexão ao Senado.

O Distrito Federal, Senador Cyro, tem uma ren-
da média per capita anual em torno de R$45,8 mil 
por pessoa/ano. A média do Brasil está em torno de 
R$15,8 mil/ano. No Estado de menor renda per capita, 
o Piauí, a renda média per capita é de R$5,3 mil/ano. 
Nas cidades do Entorno – Águas Lindas é um exem-
plo –, a renda média per capita anual é de R$2,8 mil. 
Na cidade do Novo Gama, temos uma renda média 
per capita anual de R$3,317 mil; na cidade de Santo 
Antônio do Descoberto, R$3,336 mil; na Cidade Oci-
dental, R$3,471 mil; na cidade de Planaltina de Goiás, 
R$4,195 mil; na cidade de Valparaíso de Goiás, R$4,36 
mil; em Abadiânia, R$4,5 mil. 

Todos esses municípios, com exceção de Abadi-
ânia, até Valparaíso, são limítrofes ao Distrito Federal 
e todos eles têm uma renda média per capita anual 
bem menor do que a do Estado da Federação de me-
nor renda per capita anual, enquanto, no Distrito Fe-
deral, temos a renda média per capita maior do País, 
de R$45,8 mil. 

Não podemos conviver com essa situação. Não 
temos muros entre nós, não queremos muros entre nós, 
não podemos ter muros entre nós. Chegou a hora de 
entender que, ou abordamos conjuntamente os pro-
blemas do Distrito Federal com os de toda a região 
geoeconômica, ou não resolveremos nem os nossos 
problemas nem os problemas dessa região. 

Se eu passar para a análise da violência, veremos 
que os dados são ainda mais chocantes. Temos, no 
Brasil, um índice de homicídios por 100 mil habitantes 
extremamente elevado, em torno de 25 homicídios por 
100 mil habitantes. 

Vou citar os dados de algumas cidades do En-
torno, para que V. Exªs percebam a gravidade do que 
estou dizendo: na cidade de Cristalina, o índice é de 
70,12%; na cidade de Santo Antônio do Descoberto, é 
de 73,53%; na cidade de Águas Lindas de Goiás, é de 
62,16%. Apenas cito o exemplo de algumas cidades 
do Entorno do Distrito Federal.

E o que proponho? O Congresso Nacional apro-
vou, por emenda à Constituição, a criação do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal e, depois, regulamen-
tou-o por meio de lei, definindo que os recursos do Fun-
do Constitucional do Distrito Federal sejam aplicados 
em segurança, saúde e educação no Distrito Federal. 
Proponho que uma parcela desses recursos possa ser 
aplicada nas cidades do Entorno em segurança, saú-
de e educação, mas com muitos critérios e de forma 
gradual, em primeiro lugar, priorizando os Municípios 
de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
de menor renda per capita anual por habitante e, em 
segundo lugar, priorizando os Municípios fronteiriços 
ao Distrito Federal.
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Citei aqui, Senadora Ana Amélia, os seis Municí-
pios mais pobres da região do Entorno. Todos eles são 
Municípios fronteiriços ao Distrito Federal e têm uma 
característica comum: em todos eles, a participação 
da agricultura e da indústria na composição do Produ-
to Interno Bruto é menor que 20%. Esses Municípios 
foram criados em função de Brasília, vivem em função 
de Brasília, e é mais do que justo que Brasília se preo-
cupe com eles e neles invista, tendo uma visão gene-
rosa – tenho a certeza de que Juscelino Kubistchek a 
teria – de desenvolvimento dessa região.

Proponho que isso seja feito de forma gradu-
al, Senador Cristovam, que, dos recursos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, o Distrito Federal 
possa investir 1% ao ano, gradual e cumulativamen-
te, até alcançar 10%. Para que V. Exªs tenham ideia 
da dimensão do que estou falando, se esse projeto 
for aprovado neste ano, o Distrito Federal, no ano que 
vem, vai investir R$100 milhões no Entorno; no ano 
seguinte, será investido o dobro disso, e assim suces-
sivamente. Comparativamente, isso representa 1/7 do 
que está previsto hoje para a construção do Estádio 
Nacional, no seu preço original, o que demonstra que 
não é muita coisa para o Distrito Federal, mas é muita 
coisa para a região do Entorno.

E mais: no projeto, condiciono a aplicação desses 
recursos a que a contrapartida do Estado de Goiás seja 
de igual valor, ou seja, o que vamos fazer, se aprova-
do esse projeto, é induzir que Goiás e Distrito Federal, 
com a colaboração da União, coloquem recursos nes-
sa região, para o desenvolvimento integrado de todo o 
Entorno. Como faríamos isso? Utilizando a figura dos 
consórcios, já prevista na legislação. O Governo do 
Distrito Federal, juntamente com o Governo de Goiás, 
formaria um consórcio, que deveria ser aprovado pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e pela Assem-
bleia Legislativa de Goiás. Esse consórcio administraria 
os recursos destinados a investimentos nessa região.

Mas, preocupado com o controle social desses 
recursos e com sua boa aplicação, também proponho 
que, em cada plano anual de trabalho, a aplicação dos 
recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, 
nos termos previstos no art. 1ºA, incluirá atividades 
de controle social e de desenvolvimento institucional 
e sistema de acompanhamento e avaliação com base 
em indicadores objetivos, na forma do regulamento a 
ser criado.

Ora, não tenho dúvida, Srª Presidenta, Srªs e 
Srs. Senadores, de que, para melhorar a qualidade de 
vida de toda essa região e os indicadores de saúde, de 
segurança e de educação, precisamos descentralizar 
esses investimentos. Grande parte da rede pública de 
saúde do Distrito Federal é utilizada por pessoas que 

moram no Entorno, e, com toda justiça, essas pessoas 
o fazem não por que querem, mas por que não têm 
opção tão boa próxima às suas residências. Pergunto: 
será que não é muito mais inteligente, do ponto de vista 
do planejamento urbano e da economicidade, inves-
tir em atendimento básico na região do Entorno, para 
que haja hospitais de média complexidade no Entorno, 
para que haja hospitais regionais de alta complexidade 
na região do Entorno? Será que, numa situação em 
que a Polícia precisa agir em parceria com o Estado 
de Goiás, não é muito melhor ligar para uma delega-
cia, na região do Entorno, que está informatizada, com 
telefone e com viaturas adequadas para combater de 
forma cooperativa o crime? Ou será que vamos fazer 
uma linha imaginária entre o Distrito Federal e as ci-
dades do Entorno?

Grande parte das pessoas que vêm para o Distrito 
Federal, que vêm para esta região, Senador Cyro, vêm 
em busca de mais oportunidades de trabalho, de me-
lhor alternativa de educação, de melhores alternativas 
de saúde. Portanto, ao descentralizar essas ações, a 
oferta desses serviços públicos, contribuiremos para 
o desenvolvimento de toda a região.

Quero contar com a contribuição dos nobres Se-
nadores e das nobres Senadoras neste debate. É claro 
que não temos a pretensão de apresentar e aprovar 
um projeto acabado. Queremos ouvir as críticas e as 
sugestões; queremos ouvir o Governo do Distrito Fe-
deral; queremos ouvir o Governo de Goiás; queremos 
ouvir as Prefeituras do Entorno; queremos ouvir os 
representantes do Estado de Goiás e do Distrito Fe-
deral; queremos ouvir o conjunto de Senadores desta 
Casa, que têm compromisso com Brasília, como Capital 
do País, para que possamos aprofundar esse deba-
te, Senador Cristovam, e construir uma proposta que 
seja boa para o Distrito Federal, que seja boa para o 
Entorno, porque, sendo boa para o Distrito Federal e 
para o Entorno, será boa para o Brasil.

Ouço, com alegria, V. Exª, Senador Cyro.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito 

obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. Quero parabe-
nizá-lo por sua sensibilidade em torno de um assunto 
dos mais preocupantes e que, hoje, está envolvendo 
um bolsão de problemas na saúde, na educação, como 
citou V. Exª, e, principalmente, na segurança. Atingi-
mos os piores índices de criminalidade neste País e 
no mundo.

A sua sensibilidade a esse problema nos deixa 
realmente entusiasmado, porque nós achávamos que 
estávamos sós nessa briga. Hoje eu vejo que o Estado 
de Goiás não tem três Senadores. A nossa bancada é 
de quatro ou provavelmente cinco Senadores, porque 
esse problema só será resolvido da maneira como V. 
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Exª está colocando: envolvendo Distrito Federal, Goi-
ás e União. É uma caixa de retumbância. Isso vem e 
volta. Todos os problemas que acontecem no Entorno 
têm um reflexo grande no Distrito Federal e, principal-
mente, pela periculosidade de sermos a sede adminis-
trativa do País. Não vejo outra maneira de podermos 
resolver, hoje conversando com V. Exª, se não for por 
esse caminho em que o Governo de Goiás tem a res-
ponsabilidade, junto a um consórcio, de manter a sua 
parte administrativa e a sua parte financeira, junto com 
o Distrito Federal, conciliando com a União. Senão, nós 
teremos graves consequências, vamos continuar ten-
do graves consequências, piorando ainda mais. V. Exª 
hoje falava: não é possível resolvermos um problema 
no Distrito Federal e, do lado de cá, a uma rua, nós 
não termos condição de a polícia ter um computador 
numa delegacia, não ter uma viatura adequada. Então, 
os problemas seriam sempre insolúveis. De maneira 
que o senhor pode ter certeza de que estamos irma-
nados. O nosso Governador hoje, já em contato com 
V. Exª, se colocou à disposição. Vamos trabalhar isso a 
varias mãos para chegarmos realmente a um modelo 
ideal. Tenho certeza de que a União não vai se furtar 
de estarmos juntos. Muito obrigado, Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Cyro.

Senadora Ana Amelia, V. Exª é uma Senadora 
municipalista, tem orgulho de registrar isso sempre 
que possível.

Eu, nos últimos dias, discutindo essa proposta, 
conversei com vários prefeitos da região do Entorno. 
Estive com a Prefeita Lêda Borges, da cidade de Val-
paraíso. Estive com o Prefeito Doca, do Novo Gama. 
Estive com o Prefeito Célio, da cidade de Luziânia. Es-
tive com a Srª Gisele, esposa do ex-prefeito da Cidade 
Ocidental, Plínio. E os Municípios brasileiros, de uma 
forma geral, estão vivendo uma crise de financiamento 
muito grave com a redução, especialmente este mês, 
com a redução do repasse para o Fundo de Participa-
ção dos Municípios. Se essa situação é grave no Brasil, 
ela ainda é mais grave nos Municípios do Entorno do 
Distrito Federal, porque os Municípios do Entorno do 
Distrito Federal crescem a taxas muito mais elevadas 
do que os demais Municípios brasileiros.

É claro que isso também acarreta problemas 
muito mais graves. Há um conjunto de problemas cada 
vez maiores, o que torna a situação ainda mais crítica.

Eu gostaria muito, ao finalizar este pronunciamen-
to, de pedir uma atenção especial aos Senadores desta 
Casa na tramitação deste projeto, para que possamos 
fazer um amplo debate, um profundo debate sobre essa 
questão que, repito, é uma questão de âmbito nacional. 
Nós estamos falando de algo estratégico para o País, 

que é o desenvolvimento de toda essa região, Sena-
dor Cristovam, e vou ouvi-lo em seguida. É a questão 
da obrigatoriedade que o Estado de Goiás compare-
ça com o mesmo volume de recursos que o Distrito 
Federal colocará de recursos do Fundo Constitucional 
do Distrito Federal na região. Nossa preocupação era 
a de que o Estado não abrisse mão de sua responsa-
bilidade para que o DF assumisse essa responsabili-
dade. Com isso estamos induzindo um volume maior 
de recursos para investimento na região do Entorno 
do Distrito Federal.

Ouço, com muita alegria, o Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Rodrigo Rollemberg, quero dizer que é com 
certo orgulho de Senador pelo Distrito Federal que ouço 
sua proposta. No momento em que o Brasil inteiro está 
vendo a luta para ver quem abocanha mais dinheiro 
dos royaties do petróleo e em que os Estados onde 
esse petróleo existe se consideram donos desses royal-
ties, aqui vem o senhor, com a grandeza de alguém 
do Distrito Federal, e diz: ”Nós temos royalties, que é 
o nosso Fundo Constitucional e queremos reparti-los 
com aqueles que estão ao nosso redor.” Isso é um ato 
de grandeza, mas é um ato de inteligência. Investir ao 
lado onde se necessita é trazer benefícios aqui para 
dentro. O Distrito Federal tem esses royalties. São 
royalties que o Governo Federal paga porque aqui 
está a sede da República, porque aqui temos gastos 
adicionais com a polícia para proteger toda a Capital 
da República. Aqui temos gastos imensos, do pondo 
de vista de prefeitura, para manter a cidade limpa, para 
manter a grama cortada. Nós mantemos as escolas 
que servem aos funcionários públicos que há aqui em 
grande quantidade. São roylaties. Nós recebemos 
royalties. E enquanto outros estão querendo abocanhar 
todos os royalties, aqui vem o senhor, com grandeza 
e inteligência, dizer: “Vamos repartir um pouco em be-
nefício nosso e dos outros”. Isso vale para nós e vale 
para o Brasil inteiro do ponto de vista dos royalties do 
petróleo. Então, minha primeira reação é de satisfação, 
como Senador, por estar aqui ao seu lado. Segundo, é 
a esperança que cria para mim que isso possa fazer 
com que o chamado Entorno, Senadora Ana Amélia, 
em vez de ser problema, seja solução para o Distrito 
Federal, seja um lugar para onde a gente deségue 
aqueles que têm o direito de vir morar na capital que 
é de todos os brasileiros, e não só dos que aqui vivem, 
como nós. O senhor está ajudando a fazer com que o 
Entorno seja uma solução. Quero acrescentar apenas 
duas coisas, uma do ponto de vista do conteúdo, outra 
do ponto de vista do procedimento. Do ponto de vista 
do procedimento, eu gostaria que esse projeto, de sua 
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iniciativa, com a sua criatividade, com a sua grandeza, 
com a sua inteligência, como estadista do DF, trouxes-
se para o lado todos os Senadores, os oito Deputados 
Federais e os vinte e quatro Deputados Distritais, sem 
deixar de ser a Lei Rollemberg. Vamos fazer com que 
isso seja um projeto de todos nós, e aí a gente vai dar 
uma lição grande ao Brasil inteiro de que royalties têm 
que ser distribuídos para todos, porque essa é uma 
posição inteligente. E, segundo, quero dar um passo 
adiante. Além do Fundo Constitucional, nós temos aqui 
um patrimônio recebido da União e administrado pro 
uma empresa chamada Terracap. É um patrimônio em 
terra. Estima-se entre R$40 bilhões a R$100 bilhões 
o patrimônio que aí está. Eu queria propor que esse 
um por cento também fosse sobre todas as vendas 
de terras da Terracap. Não tem sentido a gente ven-
der uma terra que é da União, que nos foi repassada, 
para continuar gastando em coisas em que às vezes 
se gasta sem nenhum retorno concreto e definitivo. 
Essa Copa, por exemplo, está obrigando a Terracap 
a vender grandes extensões de terra. Por que um por 
cento, um por cento, a cada ano, até chegar a dez por 
cento, desse dinheiro não vai para o Entorno? É uma 
sugestão que quero fazer a V. Exª para incluir no seu 
projeto, se estiver de acordo. Se não, eu colocarei como 
uma emenda minha e a gente discutirá no futuro. Estas 
são as duas sugestões: que o procedimento envolva 
todos os Parlamentares e que esse gesto financeiro 
nosso para o Distrito Federal seja também sobre as 
vendas da Terracap. E eu digo que lamento que quan-
do fui Governador não havia o Fundo Constitucional. 
Se houvesse, eu gostaria de ter tido um Governador 
como o senhor que trouxesse essa ideia para mim.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam.

O meu tempo está encerrando. Agradeço à Se-
nadora Ana Amélia a generosidade de ter...

(Interrupção do som.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – ...concedido um pouco mais de tempo (Inter-
venção fora do microfone.) para a conclusão do meu 
pronunciamento.

Acolho a sua fala, Senador Cristovam, como par-
te deste pronunciamento. Vamos estudar, do ponto de 
vista legislativo, as suas sugestões, que acho extre-
mamente pertinentes.

Quero convidar os nobres Senadores para que 
possamos fazer esse debate. Gostaria de pedir, nes-
te momento, uma atenção especial a essa proposta 
pela importância que entendo ter não apenas – repito 
– para a nossa região – Senadora Lúcia Vânia, V. Exª 
que é uma brilhante Senadora do Estado de Goiás –, 

mas também estrategicamente para o Brasil, já que 
estamos falando do desenvolvimento de toda a região 
metropolitana de Brasília, que é a Capital do País.

Muito obrigado, Senadora Ana Amélia
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Pela ordem, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

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

Pela oredem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
apenas de ser inscrito para falar pela Liderança do PDT.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O senhor já está inscrito e vai usar a tribuna, 
agora, pela Liderança do Partido.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito bem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Cristovam fala pela Liderança do PDT, 
pelo tempo regulamentar e regimental.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nós acabamos de ouvir aqui, por meio do 
Senador Rodrigo Rollemberg, uma proposta que car-
rega aquilo de que a gente precisa quando faz ativida-
de de Estado, atividade de Nação, atividade patriótica. 
Nós ouvimos um discurso carregado de inteligência e 
com visão de longo prazo.

O Senador Rodrigo Rollemberg fez a proposta 
de que nós, do Distrito Federal, abramos mão de uma 
percentagem do Fundo Constitucional que o Governo 
Federal repassa para o Distrito Federal, que abramos 
mão de uma parte disso para investir na parte do Es-
tado de Goiás que fica ao lado do Distrito Federal.

Este é um gesto, em primeiro lugar, de genero-
sidade: abrir mão de recursos que vêm para cá. Ao 
mesmo tempo, é um gesto de uma grande inteligência, 
porque investir onde estão as populações mais caren-
tes beneficia as populações que não são carentes.

Talvez seja essa a maior dificuldade de este País 
ficar grande. É entender que distribuir soma. Em eco-
nomia, distribuir soma; distribuir não subtrai.

Ele trouxe a proposta: distribuirmos para somar. E 
eu fico feliz que isso seja em nome do Distrito Federal e 
espero que tenha o apoio de todos do Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, Senadora, aproveito para dizer 
que isso ajuda a levar adiante a justificativa da proposta 
que eu e o Senador Aloysio Nunes apresentamos na 
semana passada com o projeto de lei da distribuição 
dos recursos que virão do pré-sal.
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O projeto que nós apresentamos já foi apresen-
tado no ano passado por mim junto com o Senador 
Tasso Jereissati. Lamentavelmente, o relator não ab-
sorveu nossa proposta como uma emenda. Agora nós 
apresentamos como projeto de lei.

E essa proposta, Senador Simon, que tem traba-
lhado nesse assunto dos royalties, consiste em uma 
maneira muito simples: os royalties do pré-sal não 
seriam gastos no mesmo momento em que chegam. 
Eles iriam inicialmente para um fundo. Esse fundo 
aplicaria o dinheiro como se fosse uma caderneta de 
poupança e nós utilizaríamos apenas o rendimento da 
caderneta de poupança.

É mais ou menos como quando uma pessoa tira 
na loteria, Senadora Ana Amélia. Tem pessoas que 
tiram na loteria e saem gastando tudo. Dois anos de-
pois estão pobres. Tem pessoas que tiram na loteria e 
colocam na caderneta de poupança e ficam ricas para 
o resto da vida. Não tanto quanto aquele que gasta 
tudo no primeiro ano, mas de uma maneira muito mais 
consistente e permanente.

Nossa proposta, em primeiro lugar, é que o di-
nheiro não seja usado imediatamente; que ele fique 
preso, concentrado, investido especialmente em títu-
los do Tesouro, que dão rentabilidade fixa, que chega 
hoje a 11%.

A segunda é que esse dinheiro que sair da ren-
tabilidade do fundo não possa ser desperdiçado com 
obras suntuosas, com financiamentos de atividades 
do imediato; que ele seja investido para o futuro. Só 
tem um jeito de se fazer isso: educação e inovação.

Então o dinheiro, além de não ser gasto quando 
sai, somente a rentabilidade, essa rentabilidade seria 
concentrada na educação de base e nas atividades de 
inovação, o que implica em universidades.

Mas a distribuição é outra criação que nós colo-
camos no projeto.

O dinheiro será distribuído não conforme o Es-
tado onde está o petróleo depois de 200 milhões de 
anos, ou seja, muito tempo antes de o Brasil existir. 
O dinheiro será distribuído conforme a população de 
crianças na escola que tenha cada Município brasileiro.

O Rio do Janeiro, que é um dos lugares onde há 
mais petróleo, seria um dos principais beneficiados, 
porque é um Estado com um número grande de pes-
soas e, portando, de crianças na escola.

Esse projeto tem tudo a ver com o projeto apre-
sentado pelo Senador Rodrigo Rollemberg. É um pro-
jeto daqueles que diz: O Brasil é maior do que o meu 
pedaço. Investir lá fora traz vantagens para mim. Essa 
é lógica. Não é a lógica da doação apenas, mas da 
recepção, também. É a lógica, como eu disse, de que 
a distribuição soma, ao invés de diminuir.

Quero concluir, Senadora, dizendo que há quase 
200 anos quase, o Brasil tirou na loteria quando desco-
briu ouro nas Minas Gerais. Estima-se entre mil a três 
mil toneladas. Em preços de hoje, essas mil toneladas 
dariam R$50 bilhões.

Sumiu tudo, Senador Simon, não ficou nada. Não 
ficou nada no Brasil, que era colônia; nem ficou nada 
em Portugal, que era metrópole. Aquele ouro foi todi-
nho para a Inglaterra, salvo alguns altares de igreja e 
alguns objetos de luxo da corte. E, para a Inglaterra, 
esse dinheiro serviu para fazer a nação industrial que 
ela foi durante os séculos XVIII, XIX e até o XX, por-
que lá o dinheiro foi usado para produzir aquilo que a 
inovação estava inventando. Nada em Portugal.

Imaginem se, há 100, 200 anos, quando foi des-
coberto o ouro, ele tivesse sido guardado, investido e a 
rentabilidade que ele pudesse gerar usada? Essas mil 
toneladas continuariam lá até hoje. E se a rentabilida-
de desse ouro tivesse sido investida na educação das 
crianças portuguesas? Na construção de um sistema 
português de inovação? No financiamento de atividades 
de produção industrial, quando não existia indústria no 
mundo? Como estaria hoje Portugal se aquele ouro 
tivesse sido bem aplicado? Não ficou nada do ouro.

Pois bem, o petróleo não vai durar nem os 100 
anos que durou o ouro no Brasil. Foram mais de 100 
anos, da descoberta até a extinção do ouro. O petróleo 
não durará 30, 50 anos. Ele é um recurso esgotável. 
Imaginem se nós agora não estivermos usando as li-
ções do passado. Ninguém pode acusar os portugue-
ses daquela época, os dirigentes, os reis de Portugal, 
aqueles quatro, cinco ou seis daquele período de não 
terem usado bem o dinheiro. Não podemos acusar; não 
havia experiência. Não havia nem mesmo a indústria 
ainda; estava começando na Inglaterra. Eles não er-
raram; eles fizeram aquilo que era o normal. Mas aqui 
ninguém vai nos perdoar. Ninguém vai nos perdoar, 
àqueles que são Senadores, Deputados, Presidentes, 
Governadores, se nós não tomarmos a providência 
para usarmos essa segunda loteria que o Brasil tirou, 
essa segunda doação que a natureza nos deu; se não 
soubermos usar, de uma maneira que o resultados 
fiquem permanentes, que os resultados não acabem 
e que sirvam para aquilo que é o fundamental daqui 
para frente: o capital conhecimento. 

Não temos o direito de errar uma segunda vez, 
como teriam errado os de antes se tivessem o conhe-
cimento que temos hoje, e eles nem tinham. Por isso, 
aproveito o projeto que o Senador Rodrigo Rollemberg 
acaba de apresentar, no qual Brasília dá o exemplo ao 
Brasil, de abrir mão de uma parte dos nossos royal-
ties, que é o fundo constitucional que recebemos, para 
acrescentar uma emenda no sentido de que uma par-
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te também da venda dos terrenos públicos do Distrito 
Federal – aqui nós temos pelo menos R$40 bilhões de 
terrenos que a União passou para o Distrito Federal; 
mas não para que nós façamos o que quisermos aqui 
– tem que ser bem usado na educação, na ciência e na 
tecnologia e, porque não, também, na educação das 
crianças do entorno. Porque essas crianças do entorno 
vão trazer soluções para o Distrito Federal, ou elas vão 
trazer problemas para o Distrito Federal. A diferença 
entre trazer soluções para o Distrito Federal ou trazer 
problemas para o Distrito Federal está em como nós 
aplicarmos agora o dinheiro que nós temos.

Vamos aproveitar o exemplo do Senador Rodri-
go Rollemberg em relação à Brasília e levá-lo para o 
Brasil inteiro, servindo para convencer os brasileiros 
de que esses recursos do petróleo têm que ser trata-
dos de tal maneira que nunca acabem.

Petróleo, a gente queima, mas o dinheiro que 
ele gera não. Deixa o petróleo virar fumaça, mas não 
deixemos virar fumaça o dinheiro, e que esse dinhei-
ro, além de ser mantido no fundo, que ele seja usado 
corretamente para fazer do Brasil um riquíssimo País 
naquela que é a verdadeira fonte de energia que é a 
inteligência do seu povo, a inteligência que é capaz de 
transformar uma lama, sete mil metros abaixo do mar, 
em energia. É a inteligência que faz. Petróleo é uma 
lama até que a inteligência é capaz de transformar 
essa lama em energia. Vamos fazer com que o petró-
leo, essa massa preta que nós temos, se transforme 
numa massa cinzenta, que o povo brasileiro tem e que 
precisa ser desenvolvida.

Essa é a minha fala Senadora Ana Amélia, dando 
continuidade ao discurso muito oportuno e a proposta 
muito bem feita do Senador Rodrigo Rollemberg al-
guns minutos atrás.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque. Achei 
muito oportuna a figura usada por V. Exª em relação 
ao que ganha na loteria, ao que cuida do dinheiro 
e àquele que gasta tudo. Como somos perdulários, 
esse resguardo e essa prudência são fundamentais 
para um recurso que é de todos os brasileiros e que a 
educação precisa muito. Cumprimento V. Exª por esse 
pronunciamento.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senadora Lucia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de me 
inscrever para falar pela Liderança da minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Está inscrita para falar em nome da minoria.

Queria também dar as boas-vindas aos visitantes 
que, nesta tarde, visitam aqui o plenário do Senado 
Federal. Boas-vindas por acompanhar o trabalho e a 
atividade das Srªs e dos Srs. Senadores.

Como orador inscrito, Senador Aníbal Diniz. (Pau-
sa)

O senhor prefere? Pois não.
Senadora Lúcia Vânia, em nome da minoria.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, antes do meu pronunciamento, 
permita-me comunicar, Srª Presidente, que ontem, na 
cidade de Luziânia, distante daqui cerca de 40 qui-
lômetros, participei, ao lado do Governador Marconi 
Perillo, da missa solene que devolveu à comunidade o 
restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Construída em 1763, a Igreja é um patrimônio 
histórico de Goiás e um marco cultural e religioso da-
quela operosa cidade. 

Com recursos provenientes de emenda de minha 
autoria, a Superintendência do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional em Goiás (IPHAN) pro-
cedeu à restauração arquitetônica dos bens móveis 
integrados da Igreja.

Saúdo as autoridades eclesiásticas da cidade, o 
Padre Simão, da Igreja do Rosário, o Bispo de Luziâ-
nia, Dom Afonso. 

Saúdo os prefeitos da região que lá estiveram, o 
Deputado Estadual Cristóvao Tormin, Vereadores, De-
putados, além do colega Senador Rodrigo Rollemberg.

Saúdo o povo de Luziânia, desejando que aquele 
monumento histórico continue a ser também o marco 
de fé almejado por todos os luzianenses.

Parabéns ao Prefeito daquela cidade, Sr. Célio 
da Silveira.

Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta Tribuna, hoje, 
para chamar a atenção, mais uma vez, para a lamentá-
vel fragilidade dos instrumentos de acompanhamento 
e controle de obras financiadas com recursos públicos.

Desde o início desta Legislatura, na Comissão de 
Infraestrutura, a qual tenho a honra de presidir, tenho 
me dedicado a buscar compreender a fundo como fun-
ciona a utilização e a fiscalização dos recursos públicos 
destinados a financiar obras de interesse do Estado.

A Constituição Federal é absolutamente explícita 
e clara quando estabelece, no inciso X de seu artigo 
49, competência do Congresso Nacional para “fiscali-
zar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta”.

Como é fácil compreender, portanto, a fiscalização 
não constitui um atributo qualquer do Legislativo, mas 
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uma exigência da democracia e da transparência que 
devem prevalecer na administração pública.

Sem essa competente fiscalização, por exemplo, 
não há como garantir que, nas decisões de governo, 
prevaleça o interesse comum ao conjunto dos cida-
dãos, personificados no Estado, sempre acima das 
inclinações e desejos de agentes públicos que, even-
tualmente, estejam ocupando algum cargo.

Por isso é inadmissível que, em relação às obras 
financiadas por recursos da União, seja tão pouca a 
transparência das informações disponibilizadas para 
um saudável acompanhamento.

Na verdade, em relação a esse tema, informação 
relevante falta até mesmo ao Congresso Nacional, a 
despeito da total autoridade que lhe foi conferida, como 
disse aqui, pela Constituição.

Inicialmente, decidida a relevância da obra, é 
preciso ter um projeto e a previsão de quanto custará 
sua execução, de modo a permitir que se faça reserva 
dos recursos que nela serão alocados, o que é feito 
através da Lei Orçamentária Anual, a LOA.

Assim, inscrita na LOA e reservados seus recur-
sos, uma obra está apta a ser licitada e contratada pela 
Administração, por iniciativa do órgão que a gerencia, 
seguindo-se o processo de acompanhamento, o que é 
feito com base no cronograma físico-financeiro. Esse 
cronograma permite que se vincule a cada etapa físi-
ca da execução o seu correspondente e proporcional 
montante financeiro.

O que temos presenciado é uma espécie de manto 
escuro a encobrir as informações sobre o andamento 
físico das obras.

Na verdade, as informações de caráter financeiro 
estão em formato adequado, porque o próprio Legis-
lativo fez um enorme esforço de sistematização dos 
dados, disponibilizados no Siga Brasil.

Embora relevante, os dados não permitem que 
os congressistas aquilatem a relação entre dispêndio 
de recursos e o andamento das obras em si.

Todos sabemos que, no Brasil, grande parte da 
corrupção ligada ao Orçamento Federal reside preci-
samente na sobreliberação de verbas, sem a corres-
pondente base de execução física.

Bom exemplo dessa situação é o levantamento 
das obras inacabadas, feito pelo Tribunal de Contas 
da União, em 2006, levando em conta o universo de 
obras contempladas com recursos oriundos da União.

Com grande esforço, foram identificadas, no total, 
cerca de quatrocentas obras paralisadas e inacaba-
das, obras essas cujo montante orçamentário subia a 
mais de R$ 3 bilhões.

Um dos problemas enfrentados durante o proje-
to foi o fato de que nenhum órgão gestor possuía, à 

época, sistema automatizado que permitisse acom-
panhamento adequado do andamento dos projetos.

E como estão esses mesmos contratos hoje? 
Ninguém sabe, uma vez que, das determinações fei-
tas pelo TCU ao Governo, com o propósito de colocar 
ordem em tanta confusão, nenhuma sequer chegou a 
ser cumprida. Continuamos a dispor apenas dos dados 
da execução financeira.

Mas o problema é ainda mais grave do que pa-
rece à primeira vista. Em junho último, na condição de 
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura 
do Senado, solicitei à nossa Consultoria de Orçamen-
tos que providenciasse um estudo especial, no qual 
ao menos estivessem devidamente levantadas e con-
signadas as programações financeiras referentes às 
obras do PAC.

E foi grande a minha surpresa ao ser informada, 
em resposta, que, devido a problemas operacionais 
relativos à formatação de dados disponíveis, até re-
centemente nenhuma informação originada na Admi-
nistração Indireta poderia ser efetivamente tabulada 
e aproveitada.

Por isso, trago a este Plenário o tema relativo ao 
acompanhamento, pelo Congresso, das obras cons-
tantes da LOA. 

Peço, portanto, o apoio de todas as bancadas 
para que, juntos, mudemos uma situação cuja natu-
reza deve incomodar profundamente cada Senador e 
Senadora desta Casa – independente do bloco ao qual 
se filie: no apoio ao Governo ou na Oposição. Afinal, é 
contra o atrofiamento de toda uma função superior do 
Legislativo que me manifesto, neste caso.

A par de pedido de informação, tive conhecimento 
de que tramita o Projeto de Lei do Senado nº 439, de 
2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, que “es-
tabelece normas relativas ao controle centralizado de 
informações sobre as obras públicas custeadas com 
recursos federais”. 

O PLS soluciona o problema em parte, vez que 
cria um cadastro unificado de obras de engenharia e 
dos serviços custeados com recursos federais. 

A matéria já foi aprovada na Comissão de Ciência 
e Tecnologia, a partir de parecer do Senador Cícero 
Lucena, e encontra-se atualmente na Comissão de 
Constituição e Justiça aguardando inclusão na pauta, 
já concluso o competente parecer favorável do Relator, 
Senador Pedro Taques.

Por isso, submeti ao Plenário o Requerimento 
nº 515, de 2011, com resultado favorável, para que a 
matéria venha a ser analisada também na Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, onde espero seja con-
venientemente emendada no sentido de agregar prin-
cipalmente determinações relativas ao fornecimento 
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de informação sobre o desempenho físico das obras 
ao Congresso.

Estamos certos de que os esforços nesse sentido 
representam um grande passo do Legislativo na direção 
do cumprimento mais pleno e vital de suas atribuições 
constitucionais. Por isso, vamos insistir nesse debate. 

Era o que tinha a dizer.
Quero aqui, Srª Presidente, também comunicar 

que, a partir de amanhã, devo ocupar esta tribuna para 
me manifestar a respeito das tratativas que estamos 
tendo em relação à divisão dos royalties do pré-sal. 

Todos nós que somos de Estados não produtores 
temos o interesse vital nesse projeto. Estamos atentos 
e tenho certeza de que vamos chegar a um acordo que 
vai evitar, sem dúvida nenhuma, a votação do veto, que 
é a última da situação quer queremos.

Deixo, portanto, já consignado o meu desejo de, 
amanhã, assumir esta tribuna para falar desse assunto.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Muito obrigada, Senadora Lúcia Vânia, que 
falou pela Minoria. 

O tema da derrubada do veto quanto à partilha 
dos royalties do pré-sal é tema de urgência, relevân-
cia e significado para todos os Estados não produto-
res, como o seu, o Estado de Goiás, e o meu, o Rio 
Grande do Sul.

Agora, como orador inscrito, o Senador Anibal 
Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, teles-
pectadores que acompanham a nossa sessão pela TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos bem 
avançados em relação ao ano de 2011 e temos até o 
final de 2012 para definirmos um caminho em relação 
à redistribuição do Fundo de Participação dos Estados. 
Uma vez que o Supremo considerou inconstitucional 
a forma como se dá a partilha atualmente, caberá ao 
Congresso Nacional encontrar uma saída para que 
seja cumprido o que foi determinado pelo Supremo e 
para que, ao mesmo tempo, a gente possa avançar no 
sentido da construção do pacto federativo, contribuin-
do para o desenvolvimento daquelas regiões que são 
mais retraídas e que têm um desempenho econômico 
e social abaixo do das regiões mais centrais e mais 
industrializadas do Brasil.

Nesse sentido, temos uma proposta apresentada 
pelo Senador Randolfe Rodrigues, juntamente com o 
Senador Romero Jucá, uma proposta de partilha que 
está configurada em um projeto de lei aqui do Sena-
do. Nós apresentamos o nosso apoio a essa proposta, 
no sentido de que a gente tem, sim, que avançar na 

construção de um acordo que seja bom para o País e 
bom para os Estados.

Nós sabemos que o Conselho Nacional dos se-
cretários de Fazenda, o Confaz, também não tem uma 
posição unânime a esse respeito. Os próprios integran-
tes do Conselho, que são os secretários de Fazenda, 
não chegaram a um entendimento exatamente por-
que, em qualquer modificação na partilha, sempre há 
um Estado que se diz prejudicado. E, nesse sentido, 
o assunto vai sendo adiado, vai sendo protelado, e a 
gente vai fica bastante preocupado com o que possa 
resultar dessa situação.

O mesmo nós podemos dizer em relação a essa 
redistribuição dos royalties do petróleo, um assunto 
também absolutamente atual que precisa de uma res-
posta. Há o compromisso do Governo de que a gente 
tivesse um entendimento agora, no início de outubro, 
para que, antes de ser votado o veto, tivéssemos um 
acordo que contemplasse todos os Estados, mas, pe-
las manifestações dos Senadores, do Governador do 
Rio de Janeiro e também do Governador do Espírito 
Santo, e pelas informações que surgiram a respeito 
de São Paulo, tudo indica que a gente não terá esse 
acordo. E, provavelmente, a gente vai ter um impas-
se construído aqui, no Congresso Nacional, porque o 
veto pode ser vetado envolvendo Câmara e Senado.

De qualquer maneira, é fundamental que os re-
presentantes dos Estados não produtores de petróleo 
estejam muito atentos a essa discussão, porque nós 
somos signatários e defensores de um acordo que 
contemple todos os Estados. O petróleo é uma rique-
za nacional e é importante que essa riqueza nacio-
nal seja utilizada para o bem de todos os brasileiros. 
E não é justo que apenas os Estados ou Municípios 
produtores se sintam os donos do petróleo, os donos 
dessa riqueza, como se ela não fosse uma riqueza de 
todos os brasileiros.

Então, nesse sentido, eu acho que a gente deve 
buscar, sim, o caminho do entendimento. Mas, se não 
houver o entendimento, o caminho do veto pode ser, 
sim, um caminho a ser seguido, para que a gente en-
contre uma saída que contemple melhor os Estados e 
Municípios não produtores, que têm direito de usufruir 
desses benefícios dos royalties do petróleo.

Eu tenho utilizado sempre uma figura de lingua-
gem que envolve a Amazônia. Se nós dos Estados 
amazônicos – Acre, Rondônia, Amapá, Amazonas, 
Pará – somos cobrados pela preservação da Amazô-
nia e temos que pagar um preço alto em termos de 
subdesenvolvimento, exatamente porque temos que 
buscar o equilíbrio em um projeto de desenvolvimento 
com preservação das florestas, isso é para o bem de 
todo o Brasil. Se dos Estados amazônicos é cobrada 
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uma postura em relação ao seu desenvolvimento com 
preservação das florestas, que automaticamente retrai 
seu impulso econômico e, obviamente, o seu impulso 
social, logicamente também temos o direito de cobrar 
dos Estados produtores de petróleo que os royalties 
do petróleo sejam utilizados em benefício de todos os 
Estados, produtores ou não produtores.

Quanto aos termos dessa partilha aí, sim, tem 
que ser fruto do entendimento. A proposta do Sena-
dor Wellington Dias é uma proposta madura, foi am-
plamente refletida e deu uma resposta muito positiva 
ao que os Estados produtores chamaram de prejuízo. 
Ele apresentou um caminho que aponta os Estados 
produtores mantendo-se com os mesmos valores e 
com o crescimento progressivo a partir de agora, ten-
do preservado os valores iniciais. Mesmo assim, tudo 
indica que os Estados produtores não aceitaram a 
proposição nesses termos.

Ou seja, a gente vai ter de forçar um pouco a bar-
ra no sentido de que haja um entendimento. É preciso 
haver esse entendimento para o bem do Brasil. Se não 
houver, as bancadas dos Estados não produtores vão 
ter de mobilizar-se e, aí, vai valer o efeito pragmático 
da democracia: quem tem mais votos vence. Esse é o 
caminho que a gente pode ter de seguir se não houver 
um entendimento a contento.

Srª Presidenta, quero voltar a fazer menção ao que 
foi a participação da Presidenta Dilma na Assembleia 
Geral da ONU. Ela fez o seu pronunciamento como a 
primeira mulher a ocupar aquela tribuna para fazer a 
abertura da Assembleia, que compete ao Brasil como 
primeiro signatário do tratado das Nações Unidas. Por 
ser ela a primeira Presidenta da história do Brasil, foi 
a primeira mulher a ocupar a tribuna.

E por tudo o que foi dito, por tudo o que foi co-
mentado pelos mais diferentes veículos de comunica-
ção, o papel da Presidenta Dilma nessa Assembleia foi 
algo que colocou o Brasil em altíssima conta perante 
o mundo. E isso é mais um motivo de orgulho para to-
dos nós, brasileiros. 

Primeiro porque as mulheres brasileiras foram 
muito bem representadas pela Presidenta Dilma. O 
povo brasileiro, homens e mulheres, fomos muito bem 
representados. Mas ela fez questão de dizer uma fra-
se muito interessante: que ela se sentiu realizada de 
ter representado, de maneira digna, as mulheres do 
mundo inteiro. Na realidade, ela representou não só 
as mulheres do Brasil, mas também as mulheres do 
mundo inteiro.

De tal forma que reafirmamos aqui o nosso or-
gulho, o nosso sentimento de realização por termos 
uma Presidenta com a qualidade da Presidenta Dilma 
e por tudo que o foi dito na imprensa a respeito da pre-

paração do seu discurso, de como ela pegou o texto, 
de como ela fez os reparos, os cortes para se ater aos 
25 minutos que lhe cabiam. Ela não fez um discurso 
de 40 minutos nem de 50 minutos; ela se ateve aos 
25 minutos. E trabalhou tudo isso com muita precisão, 
em um pronunciamento que tem exatamente o seu 
jeito de ser, o seu jeito de fazer política, o seu jeito de 
se expressar, mostrando claramente que ela é uma 
política com identidade própria, uma líder. E assim foi 
vista pelo mundo.

A revista Newsweek não deixou por menos: mos-
trou que, no Brasil, quem manda é as mulheres, e com a 
qualidade, com o ritmo e com a impressão digital desta 
mulher que é a Presidenta Dilma Rousseff.

Ouço, com atenção, o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Anibal, quero somar-me às afirmações de V. 
Exª a respeito da participação da Presidenta Dilma 
na Assembleia da ONU, não só pela novidade de ser 
a primeira mulher a abrir a solenidade, mas também 
pela qualidade da presença dela. V. Exª disse isso tam-
bém. Portanto, quero dizer que, como brasileiro, fiquei 
orgulhoso de ver uma Presidenta coerente, com um 
discurso apropriado, sem arrogância, sem pretender dar 
receita para o mundo, muito pé no chão. E isto é real-
mente do que o Brasil precisa, de pessoas competen-
tes, comprometidas e sérias como a Presidente Dilma 
tem demonstrado ser, inclusive, vamos aqui reiterar, na 
sua intransigência no combate à corrupção, o grande 
mal que assola este País e que não tem deixado este 
Brasil ser o Brasil que ela quer, um Brasil sem miséria. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Incorporo, 
com muita alegria, a contribuição de V. Exª, Senador Mo-
zarildo, reafirmando que todas as palavras contidas no 
pronunciamento da Presidenta Dilma mostram o nível 
de responsabilidade que o Brasil está tendo, seja nas 
relações planetárias que o Brasil estabelece, seja no 
combate à corrupção, seja no compromisso com a total 
transparência dos atos administrativos. Ela, inclusive, 
fez referência, na conversa que teve com o Presidente 
Obama, aos esforços que estão sendo empreendidos 
aqui, no Brasil, para que a gente tenha uma lei de livre 
acesso às informações, referindo-se ao PL nº 41, que 
está em tramitação aqui, no Senado, e que, se Deus 
quiser, neste ano vamos votar. A participação da nos-
sa Presidenta nos deixou completamente orgulhosos. 

Por último, eu queria fazer menção aqui à afirma-
ção que saiu, na revista Veja da semana, de que o PT 
está articulando a reforma política para sair aos seus 
moldes e para atender apenas os interesses do PT e 
do PMDB. E mais, de que todos os aspectos apontados 
para a reforma política saíram da cabeça do Zé Dirceu.
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Eu queria contrapor-me a essa informação. Pri-
meiro, o PT não tem essa força nem no Senado nem 
na Câmara Federal. Se o PT tivesse essa força toda, 
certamente suas teses estariam com mais força jun-
to às comissões, e não é isso que está acontecendo. 

O PT defendia o voto em lista fechada, com al-
ternância de gênero, mas isso não passou. A gente 
está agora com uma tentativa de recurso para ver se 
se restabelece a discussão em torno da paridade de 
gênero. Mas é uma tese que dificilmente será aprova-
da porque a gente não está conseguindo encontrar a 
interlocução necessária para a gente poder fazer essa 
tese ganhar força. 

Nós defendemos, desde o início, a lista fechada 
e preordenada com financiamento público de campa-
nha, defendendo a tese de que, se há financiamento 
público, não pode ser financiamento para o indivíduo, 
mas para as forças partidárias, e cada uma das forças 
partidárias apresentando o seu conjunto de nomes.

Essa tese também não logrou sucesso. O má-
ximo que a gente pode vir a compor talvez seja uma 
lista com uma parte em lista fechada; outra, com voto 
distrital, proposta que tem sido também amplamente 
difundida e discutida. De tal maneira que não proce-
dem essas insinuações de que a reforma política vai 
ganhar apenas a cara do PT e do PMDB. Está havendo 
o esforço de tanta gente, de tantos Senadores que têm 
se dedicado ao assunto no sentido de buscar o que 
é melhor para a situação política e eleitoral do Brasil.

O fato é que grande parte da corrupção que 
acontece nos processos eleitorais se deve a um sis-
tema que não conseguiu dar resposta para o combate 
à corrupção no que diz respeito às eleições. E muitos 
dos que são eleitos se prevalecem, sim, do poder eco-
nômico, do poder da máquina que constroem em torno 
das suas candidaturas. 

A busca de eleições mais limpas e transparen-
tes, com financiamento público, é um desafio que está 
posto, sim, mas não é uma tese vencida até o presente 
momento, nem é uma tese para beneficiar o PT ou o 
PMDB, que são os maiores partidos no Congresso. É 
uma tese, sim, para tentar fazer com que haja igual-
dade de condições entre os candidatos, uma tese que 
vai favorecer todos os brasileiros.

Hoje, da forma como as eleições acontecem, os 
candidatos endinheirados, os candidatos que estão es-
corados em poder econômico, levam muito mais vanta-
gem sobre os candidatos pobres. A partir do momento 
em que a gente institua um financiamento público, em 
que, havendo uma lista fechada, preordenada ou uma 
lista aberta dos partidos, mas que os partidos possam 
usufruir, de maneira igualitária, dos recursos dos fun-
dos destinados a uma campanha, a gente acredita 

que vai ser, sim, possível fazer eleições mais limpas, 
mais transparentes e com maior igualdade de condição 
para que a vontade do eleitor realmente se manifeste.

Agora, essa tentativa da revista Veja de expor 
o PT, como se o PT quisesse produzir um mal para a 
sociedade, não procede, é exagerada, e os integran-
tes das comissões todas que têm participado dessa 
discussão são testemunhas de que não tem havido 
esse tipo de articulação para querer favorecer um ou 
outro partido.

A busca de todos os Senadores, nesta Casa, 
é no sentido de buscar o que é melhor para o Brasil, 
qual o modelo que pode contribuir para que as eleições 
sejam mais transparentes e com maior igualdade de 
condição entre todos os candidatos.

Era isso, Srª Presidente. 
Muito obrigado pela atenção.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Anibal Diniz, os dois temas iniciais do 
seu pronunciamento, tanto a questão da lei que trata 
da repartição do Fundo de Participação dos Estados 
quanto a distribuição ou a partilha dos royalties do 
pré-sal têm um ponto em comum: pacto federativo.

Hoje, a Comissão de Direitos Humanos, presi-
dida pelo Senador Paulo Paim, debateu o projeto do 
Senador Randolfe Rodrigues, dentro de uma lógica de 
que precisamos, dentro desta Casa, encontrar uma 
saída – muito bem defendida por V. Exª –, através da 
negociação, para uma matéria relevante sob todos os 
aspectos. A negociação é o melhor caminho, porque 
evitaria não só votar uma derrubada de veto, sempre 
complexa, mas, sobretudo, a judicialização desses 
dois temas – já que, quanto à partilha do fundo de 
participação, houve uma determinação até do próprio 
Supremo Tribunal Federal, e não queremos que o Su-
premo também vá opinar sobre a partilha do pré-sal, 
caso não haja, nesta Casa, um entendimento em torno 
de matéria tão importante.

Concordo com V. Exª sobre a questão da refor-
ma política.

Agradeço muito a V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Orador inscrito, Senador Benedito de Lira.
Queria aproveitar, enquanto chega o orador à 

tribuna, para cumprimentar e saudar os visitantes que 
acompanham, nesta tarde, os trabalhos do Senado 
Federal, desejando boas-vindas não só ao Senado, 
mas também a Brasília.

Com a palavra o Senador Benedito de Lira, do 
PP de Alagoas, pelo tempo regulamentar.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Srª Presidente, o que me faz vir à tribuna na tarde 
de hoje é que amanhã estaremos comemorando o 
Dia Mundial do Turismo. O turismo é, a meu ver, uma 
indústria da maior importância para o País e para o 
mundo, haja vista o que se vê no mundo afora; o que 
representa o turismo para as pessoas e para os luga-
res onde as belezas naturais encantam.

O Brasil – sem que eu, com isso, possa dizer 
que é bairrismo – eu reputo como o melhor e o mais 
perfeito território do mundo para se exercitar a ativi-
dade turística.

Farei aqui algumas considerações, para que a 
gente possa, na verdade, homenagear o Dia Mundial 
do Turismo. Amanhã, teremos uma agenda completa, 
nos dois horários: no primeiro horário, começando pela 
Câmara dos Deputados; no segundo horário, aqui no 
Senado Federal.

Não há dúvida, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que o Brasil tem tudo para se afirmar nos pró-
ximos anos como um dos maiores e mais procurados 
destinos turísticos internacionais, atraindo milhões de 
turistas dos mais diversos cantos do mundo. São inú-
meras as vantagens e as condições diferenciadas que 
nos levam a tal conclusão.

Em primeiro lugar, dispomos do mais belo litoral 
e das mais deslumbrantes paisagens naturais de todo 
o mundo, com uma diversidade climática e de ecossis-
temas absolutamente inigualáveis.

No Nordeste, temos lindas praias cuja beleza na-
tural se associa a uma riquíssima culinária, um povo 
extremamente acolhedor e uma atmosfera que convida 
o turista a desfrutar de momentos únicos e redescobrir 
os verdadeiros prazeres da vida. Sem puxar a brasa 
para o meu Estado, mas Alagoas, Srª Presidente, em 
especial, oferece paisagens absolutamente deslum-
brantes.

No Norte, temos a mais fascinante e conservada 
reserva florestal dos trópicos. Ao Sul, o clima ameno e 
temperado convida para a boa gastronomia e o turismo 
de inverno. No Centro-Oeste, dispomos de belíssimas 
chapadas, do fabuloso Pantanal e de excelentes sítios 
de ecoturismo e de aventura.

É com essa diversidade fabulosa e ímpar, Srª 
Presidente, que o Brasil deve se apresentar ao mun-
do e explorar, com sustentabilidade e profissionalismo, 
todo o imenso potencial de suas atrações turísticas.

Como nordestino e, com muito orgulho, alagoano, 
compreendo perfeitamente a importância da indústria 
do turismo em nossa economia. Meu Estado, deten-
tor de um dos litorais mais bonitos do mundo – não é 
exagero, mas apenas a configuração daquilo cuja na-
tureza foi pródiga – deve à atividade turística grande 

parte de sua receita e da geração de emprego e renda 
para a sua população. 

Nesse sentido, devemos reconhecer que, a des-
peito dos avanços recentes na gestão do setor, ainda 
enfrentamos inúmeras carências e deficiências estru-
turais que atravancam o seu pleno desenvolvimento. 
Os problemas em nossos aeroportos, portos e rodo-
vias, por exemplo, representam um grande obstáculo 
ao progresso do segmento turístico. 

A situação do turismo receptivo, em nossos por-
tos, a meu ver, é o mais grave. Com o imenso potencial 
do mercado de cruzeiros, que cresce vertiginosamente 
ano após ano, tínhamos a obrigação de investir maci-
çamente em nossos terminais de embarque e desem-
barques portuários, no sentido de oferecer ao turista 
marítimo uma opção segura, confortável, para visitar 
o lugar onde atraca.

Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, 
de 2005 para cá, o mercado do cruzeiro marítimo no 
Brasil saltou de 140 mil passageiros para aproxima-
damente 600 mil na temporada passada. 

Infelizmente, Srª Presidente, as salas portuárias 
de recepção desses turistas têm se mostrado insufi-
cientes e bastante aquém de um padrão internacional 
mínimo de conforto e adequação para o seu atendi-
mento. Em muitos portos, elas são inteiramente impro-
visadas e sem estrutura alguma.

Ora, dado o explosivo crescimento do setor de 
cruzeiros marítimos, entendemos ser urgente a reforma 
e adequação dos nossos portos para o recebimento 
dessas importantes parcelas de turistas, notadamen-
te nas cidades nordestinas, que ainda não oferecem 
esse desembarque, justamente por falta de estrutura 
portuária receptiva. 

Com a iminência dos grandes eventos interna-
cionais que iremos sediar, a situação de nossos aero-
portos também nos tem causado preocupação, mas 
a Senhora Presidenta da República Dilma Rousseff já 
mostrou acompanhar de perto essa questão, geran-
do seu equacionamento até a realização da Copa do 
Mundo, com a mitigação dos problemas estruturais 
que afetam o setor. 

O fato, Srª Presidente, é que o pleno desenvol-
vimento de nossa indústria turística depende, essen-
cialmente, de um criterioso e abrangente planejamento 
estratégico do setor, acompanhado da profissionali-
zação de sua gestão e de maciços investimentos em 
capacitação e infraestrutura. Não há mágica no trato 
da questão.

Devemos nos inspirar, sobretudo, em casos como 
o da Espanha, que, até a década de 1970, era um 
obscuro e pouco visitado destino europeu e, atualmen-
te, é uma das grandes potências turísticas mundiais. 
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Cidades como Madri e, principalmente, Barcelona fo-
ram objeto de grandes investimentos e pequenas re-
voluções urbanas, que acabaram por evidenciar suas 
principais atrações e dinamizar o turismo receptivo em 
toda a Espanha.

Barcelona, sobretudo, soube explorar, com mui-
ta competência, o fato de sediar os Jogos Olímpicos 
de 1992 para alavancar adequações estruturais e se 
projetar como cidade global.

Assim devemos proceder, tanto na Copa do Mun-
do quanto na realização dos Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro. Todo o País poderá, efetivamente, 
potencializar a sua atividade turística.

Para tanto, como já dissemos, não bastam boas 
intenções e campanhas de marketing. São necessá-
rios reais e efetivos investimentos e políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento de toda a nossa ca-
pacidade receptiva.

É o caso, por exemplo, dos importantes progra-
mas de capacitação para o setor.

Infelizmente, hoje acabo de ler a notícia de que 
o Ministério do Turismo suspendeu por tempo indeter-
minado um programa de capacitação de pessoas para 
exatamente os grandes eventos que nos avizinham.

Quem conversa ou lida com empresários do tra-
de turístico nacional sabe que uma de nossas maiores 
deficiências ainda está na formação de mão de obra 
especializada para os diversos empreendimentos li-
gados ao turismo, como hotéis, bares, restaurantes 
e agências.

Atento a essa questão, o Governo dispõe de al-
guns programas interessantes voltados para o turis-
mo, entre eles o Bem Receber, do Ministério do Turis-
mo, e o Plano de Qualificação de Mão de Obra para 
a Copa, esse suspenso com data marcada de hoje. 
São, atualmente, os mais importantes programas de 
treinamento do segmento, com foco para os grandes 
eventos esportivos como a Copa do Mundo que se 
realizará em 2014.

Precisamos estendê-los e ampliá-los inclusive 
para as cidades que não serão sede de eventos, mas 
que poderão usufruir do fluxo de turistas decorrente. 
Ensino básico de línguas estrangeiras, técnicas de 
abordagem e comunicação turística e noções de Ge-
ografia e História do Brasil devem fazer parte desses 
treinamentos, cujo escopo deve ir além de determinado 
e especifico evento. 

Em outra medida também consideramos impor-
tante a atenção de investimentos por parte das grandes 
redes de hotéis, principalmente por meio de incenti-
vos fiscais e logísticos. Ainda sofremos, em várias de 
nossas cidades de destino turístico, com a carência 
de bons quartos e grandes empreendimentos hotelei-

ros que atraiam o turista estrangeiro e ofereçam uma 
opção segura de hospedagem. 

Srª Presidente, Srs. Senadores, também devemos 
considerar outros importantes entraves e obstáculos 
para a expansão de nossa indústria de turismo. 

Uma questão que sempre defendi é o fim da exi-
gência do visto prévio para o ingresso de turistas de 
algumas nacionalidades, onde o País aplica política 
de reciprocidade. 

Ora, Srª Presidente, sob uma visão objetiva e 
racional, não me parece uma medida adequada. Cal-
cada exclusivamente em um sentimento que mescla 
vingança e orgulho, ela serve apenas para afugentar 
os turistas, por exemplo, do mercado norte-americano. 
Enquanto milhões deles, todo ano, dirigem-se ao Cari-
be e adjacências à procura de sol e belas praias, onde 
têm livre acesso, relativamente poucos afluem para o 
nosso litoral, desencorajados pela maior dificuldade e 
burocracia que nossa política imigratória impõe. 

Ao revogarmos essa esdrúxula exigência, Srª 
Presidente, além de configurar um gesto inequívoco 
de grandeza e racionalidade, estaríamos deixando 
aquelas nações que exigem visto para os brasileiros 
em situação absolutamente desconfortável, podendo 
levá-las a igual questionamento. Estamos convictos de 
que o turismo deve ser tratado com profissionalismo 
e objetividade, lastreado em eficiente planejamento 
estratégico e fomentado por boas políticas públicas 
específicas para o segmento.

Com essa equação, asseguraremos a atração de 
investimentos para alavancar a nossa indústria turísti-
ca e garantir condições estruturais adequadas para o 
seu pleno desenvolvimento.

A Presidenta Dilma, conhecedora e entusiasta da 
matéria, não deve permitir que problemas localizados 
no Governo venham a comprometer os programas de 
incentivo ao setor. Ao contrário, o momento de rees-
truturação em sua pasta deve servir para potencializar 
a sua atuação.

Estou convicto de que assim irá proceder, e um 
futuro auspicioso aguarda o destino turístico brasileiro.

Srª Presidente, estamos falando aqui de turismo, 
do Dia Internacional do Turismo, mas também preci-
samos falar do turismo interno.

Fiz algumas considerações com relação ao tu-
rismo externo. Precisamos receber um volume maior, 
porque não podemos acreditar, Presidenta, que um 
País como o nosso, que tem tudo de maravilhoso – sol, 
água, praia, mato, um ecossistema da melhor qualidade 
–, receba apenas cinco milhões de turistas internacio-
nais. Onde está a falha? Onde está o gargalo? Parece-
-me que está exatamente em vender melhor o Brasil 
lá fora, em fazer com que a infraestrutura portuária e 
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a infraestrutura aeroportuária possam ser moderni-
zadas, em fazer com que as empresas de transporte 
aéreo não se limitem apenas às duas nacionais que 
temos, mas que venham outras empresas, internacio-
nais, que saiam daqui diversas outras e que venham 
de lá para cá, porque somente assim poderemos ter, 
sem dúvida nenhuma, um fluxo maior de turismo in-
ternacional no Brasil. 

E o turismo interno, o turismo doméstico, o tu-
rismo nacional, este precisa, na verdade, que possa-
mos abrir...

Tivemos, recentemente, Presidenta, um encontro 
com o Ministro da Aviação Civil, nós, da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, e fizemos ver a 
S. Exª que precisamos implantar, urgentemente, sem 
qualquer tipo de barreira, de protecionismo ou de coi-
sas que, na verdade, têm acontecido nessa área da 
aviação regional, para que as pessoas possam se 
deslocar com absoluta tranquilidade...

É um absurdo o que acontece, Presidenta. Para 
ir de Alagoas a Fortaleza, venho a Brasília e espero 
uma conexão por três ou quatro horas para seguir para 
Fortaleza. Não é possível mais acontecer isso num País 
com esta dimensão, com a grandeza que nós temos. 

Daí a interferência da Presidenta Dilma ser ne-
cessária, porque existe já um projeto lá no Gabinete 
Civil, há muitos meses, aguardando a manifestação 
do Governo.

Estivemos com o Ministro da Aviação Civil – mem-
bros da Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo – e o fizemos ver isso, porque nós precisamos, 
na verdade, fazer pesados investimentos para abrir 
exatamente aeroportos nas regionais, a fim de que as 
pessoas possam transitar com muito mais facilidade.

Srª Presidente, acredito que nós, aqui nesta Casa, 
haveremos de encontrar os caminhos, os diplomas 
legais para efetivar não somente a aviação regional, 
mas também um incremento maior no turismo interno 
e proporcionar oportunidade para que cheguem mais 
turistas ao Brasil, porque isso realmente depende de 
uma política levada para esse caminho. E é exatamente 
o que nós vamos fazer.

Haveremos de pedir, brevemente, uma audiência 
ao atual Ministro do Turismo, para que a gente possa 
discutir, rediscutir as ações do Ministério do Turismo 
para com o Brasil.

Eu não posso acreditar, por nenhuma hipótese, 
que o Orçamento de 2012 não possa fazer um maior 
investimento nessa área, para que a gente potencia-
lize o turismo interno.

Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Benedito de Lira, que, com 

muita propriedade, aborda uma questão fundamen-
tal: a chamada indústria sem chaminé, a indústria do 
turismo, grande geradora de empregos e também de 
muita renda para o País.

É claro que, como V. Exª disse, temos muitos gar-
galos a resolver ainda nessa área do turismo, mas a 
Copa do Mundo de 2014 e certamente as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro poderão nos ajudar a incrementar 
esses investimentos.

Obrigada, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Presidente, peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pois não, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Solicito a palavra pela Liderança do Governo, Srª Pre-
sidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não.

Está inscrito, Senador. O senhor será o próximo 
orador a falar.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 207, de 2011, 
datado de hoje, subscrito pelo Senador Randolfe Rodri-
gues, comunicando o seu desligamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 
226, de 2011, destinada a investigar o tráfico nacional 
e internacional de pessoas no Brasil.

O referido ofício vai à publicação.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GSRR no 207/2011

Brasília – DF, 26 de setembro de 2011

Assunto: Desligamento da CPI do Tráfico Nacional 
e Internacional de Pessoas no Brasil – CPITRAFPE

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, comunico 

o meu desligamento da Comissão Parlamentar de In-
quérito, criada nos termos do Requerimento no 226, 
de 2011, destinada a investigar o Tráfico Nacional e 
Internacional de Pessoas no Brasil, intitulada CPI do 
Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
– CPITRAFPE.

Em tempo, renovo a Vossa Excelência meus vo-
tos de consideração. – Senador Randolfe Rodrigues, 
PSOL – AP.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá, inscrito 
para falar pela Liderança do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
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e Srs. Senadores, venho à tribuna fazer um registro 
extremamente importante para o meu Estado de Ro-
raima, Srª Presidenta.

Nessa semana que passou, foi publicado, no 
Diário Oficial da União, no dia 21 de setembro, na 
quarta-feira – eu tive condição de fazer esse anúncio 
na cidade de Caracaraí, onde estive nesse fim de se-
mana –, um despacho do Superintendente de Gestão 
e Estudos Hidroenergéticos da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – Aneel. Foi publicado um estudo de 
viabilidade para a construção de quatro hidrelétricas 
no Estado de Roraima.

Esse é um tema que nos é muito caro, é um 
tema no qual trabalhamos muito. E a possibilidade 
agora de construir essas quatro hidrelétricas só se dá 
porque atuamos no sentido de construir a interliga-
ção Manaus/Boa Vista, num linhão de transmissão de 
energia, fazendo com que Roraima deixe de ser um 
sistema isolado e passe a ser um sistema interligado 
ao restante do Brasil.

Com essa interligação, com essa linha dupla de 
500 KVA que já foi licitada e será construída pela Ele-
tronorte, ficando pronta em 2013, a Aneel pôde dar 
andamento aos estudos de viabilidade e ao inventá-
rio da bacia do rio Branco e verificar que, nessa bacia 
do rio Branco, no rio Branco propriamente dito e no 
rio Mucajaí, é possível construir quatro hidrelétricas, 
somando mais de mil megawatts de capacidade de 
geração instalada.

Os estudos seguem. Tive contato hoje com o Dr. 
Nelson Hubner, Diretor-Geral da Aneel, e nós vamos 
acompanhar para que esses estudos sejam feitos ra-
pidamente e nós tenhamos a condição de construir es-
sas quatro hidrelétricas. A hidrelétrica do Bem-Querer, 
no rio Branco, gerando mais de 700 megawatts, é a 
maior das quatro ocorrências. A hidrelétrica de Pare-
dão I, a hidrelétrica de Paredão II e a hidrelétrica Fé e 
Esperança, no rio Mucajaí, somarão 1.045 megawatts.

Nós ficamos muito felizes. Estive, nesse final de 
semana, na cidade de Caracaraí, anunciei ao prefei-
to, aos vereadores, às lideranças locais a construção 
dessa hidrelétrica de Bem-Querer, que será colocada 
no Município de Caracaraí, melhorando as condições 
do Município, porque uma hidrelétrica desse porte gera 
recursos, gera empregos, gera atividade econômica 
e gera um trabalho de fortalecimento da irrigação no 
lago que se forma.

Então, quero fazer este registro aqui, agradecer 
ao Ministro Edison Lobão, a quem, alguns anos atrás, 
levamos esses pleitos, agradecer à Presidenta Dilma 
e registrar que Roraima está feliz com essa possibili-
dade da construção dessas quatro hidrelétricas. É a 
autonomia energética do Estado.

Hoje, Senadora Ana Amélia, Roraima depende 
da energia da Venezuela, e o atendimento está precá-
rio, o que vem preocupando o crescimento econômico 
de nosso Estado. Com a interligação, poderemos re-
ceber energia de todo o Brasil e vender energia para 
o restante do Brasil. Com a construção dessas quatro 
hidrelétricas, sem dúvida nenhuma, Roraima dá um 
passo fundamental para construir um grande futuro.

Faço esse registro e agradeço ao Governo Fe-
deral. 

Srª Presidente, peço a transcrição das matérias: 
“Jucá anuncia aprovação dos estudos das hidrelétricas 
do Paredão e do Bem-Querer” e “Estudos de Inventário 
da Bacia do Rio Branco (RR) são aprovados”.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

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

ESTUDOS DE INVENTÁRIO DA BACIA DO RIO 
BRANCO (RR) SÃO APROVADOS

22-9-2011

A Superintendência de Gestão e Estudos Hidro-
energéticos (SGH) aprovou por meio do Despacho no 
3.785, de 19-9-2011, os Estudos de Inventário Hidrelé-
trico da Bacia do Rio Branco. Esses estudos totalizam 
uma potência inventariada de aproximadamente 1.049 
megawatt (MW) distribuídos em quatro aproveitamentos.

No rio Mucajaí, afluente do Rio Branco, foram 
aprovados os aproveitamentos Paredão M1, com po-
tência instalada de 69,90 MW, Paredão A, com potên-
cia instalada de 199,30 MW, e Fé e Esperança, com 
potência instalada de 71,70 MW. E no Rio Branco, foi 
aprovado o aproveitamento Bem Querer J1A, com 
potência instalada de 708,40 MW, que faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
Governo Federal.

O Rio Branco é afluente da margem esquerda do 
Rio Negro. Sua bacia, cuja área de drenagem possui 
mais de 188 mil km², se situa quase que integralmen-
te em Roraima.

Com a aprovação destes estudos, os aproveita-
mentos hidrelétricos neles identificados passam a in-
tegrar a carteira de usinas disponíveis para elaboração 
dos estudos de viabilidade e projeto básico.

Os estudos de inventário aprovados pela ANEEL, 
bem como a lista dos estudos que estão em fase de 
análise, podem ser consultados no sítio eletrônico da 
Agência nos seguintes endereços. 
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JUCÁ ANUNCIA APROVAÇÃO DOS ESTUDOS 
DAS HIDRELÉTRICAS DO PAREDÃO 

E BEM QUERER

Nesta sexta-feira, 23, o Senador Romero Jucá 
(PMDB – RR), foi informado pela Superintendência de 
Estudos Hidroenergéticos da Aneel que os Estudos de 
Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Branco foram 
aprovados, por meio do despacho, no 3.785 de 19-9-
2011. Estes estudos totalizam uma potência inventa-
riada de aproximadamente 1.049 megawatts (MW), 
distribuídos em quatro aproveitamentos.

“Com a interligação do Linhão com o Amazonas 
a construção das hidrelétricas é o segundo passo nes-
te processo. Vamos ter a solução para os problemas 
energéticos de nosso estado, e poder inclusive vender 
energia. Fico muito feliz em ver o trabalho de alguns 

anos começar a se tornar realidade. Em breve, deve ser 
lançado o leilão para a construção destas hidrelétricas”

No rio Mucajaí, afluente do Rio Branco, foram 
aprovados os aproveitamentos Paredão M1 com po-
tência de 69,90 MW, Paredão A com 199,30 MW, e 
Fé e Esperança com 71,70 MW de potência. E no Rio 
Branco foi aprovado o aproveitamento do Bem Querer 
J1A, com capacidade de 708,40 MW, que faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O Rio Branco é afluente da margem esquerda do 
Rio Negro. Sua bacia, cuja área de drenagem possui 
mais de 188 mil km², se situa quase que integralmente 
em Roraima. Com a aprovação destes estudos, os apro-
veitamentos hidrelétricos neles identificados passam 
a integrar a carteira de usinas disponíveis para elabo-
ração dos estudos de viabilidade e projetos básicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Romero Jucá, que traz infor-
mações relevantes no campo da logística energética 
para o País, especialmente no Estado de Roraima.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, V. Exª me permite fazer um registro? Já usei 
a palavra no dia de hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem re-
visão do orador.) – Quero encaminhar à mesa, para 
que fique nos Anais, o convite que recebi, que leva o 
título “Parla, Mentor”:

É com grande satisfação que lhe envio este con-
vite para participar da estreia do filme Parla, Mentor, 
documentário sobre as conquistas democráticas bra-
sileiras a partir da Ditadura Militar de 1964-1985, que 
integra a Mostra Brasília, do 44º Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro.

A projeção será no dia 28 de setembro próximo, 
quarta-feira, às 15 h, no Museu Nacional Honestino 
Guimarães (Museu Nacional da República), no início 
da Esplanada dos Ministérios. Aguardo sua presença!

Kleber Robson, diretor do filme.
Na verdade, Srª Presidente, trata-se de um do-

cumentário em que, inclusive, diversos Senadores que 
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passaram por esse episódio da história fazem um re-
lato daquele momento.

Menciono esse documentário porque o considerei 
muito interessante e, portanto, faço o registro na Casa 
desse convite que recebemos para assisti-lo. Ele fala 
sobre a época da ditadura.

Permita-me ainda, Srª Presidente – não se trata 
de um registro –, informar à Casa que o nosso queri-
do Senador Casildo Maldaner, que sofreu uma parada 
cardíaca na semana passada – fui visitá-lo no fim de 
semana, no hospital –, está muito bem. Saiu da UTI, 
já está no quarto. Rendo minhas homenagens tanto 
ao Incor, quanto à Drª Núbia e sua equipe, uma equi-
pe da mais alta qualidade. O Incor hoje é um hospital 
de excelência.

O nosso carinho ao nosso querido Casildo Mal-
daner e a toda a sua família. Pude falar com ele lon-
gamente. Ele está muito, muito bem.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

PARLA, MENTOR

CONVITE

É com grande satisfação que lhe envio este con-
vite para participar da estreia do filme Parla, Mentor, 
documentário sobre as conquistas democráticas bra-
sileiras a partir da Ditadura Militar de 1964-1985, que 
integra a Mostra Brasília, do 44o Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro.

A projeção será no dia 28 de setembro próximo, 
quarta-feira, às 15h, no Museu Nacional Honestino 
Guimarães (Museu Nacional da República), no início 
da Esplanada dos Ministérios.

Aguardo sua presença!
Kleber Robson, diretor do filme.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim. A Mesa se soli-
dariza também com essa pronta recuperação do nosso 
colega muito atento, competente e dedicado, Senador 
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que 
esperamos brevemente esteja retornando ao trabalho 
aqui, na nossa convivência, o que é muito importante.

Agradeço a V. Exª pelo comunicado. A Mesa se 
solidariza com a família e com o próprio Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permita-
-me, Srª Presidente.

Senador Lindbergh, no registro que faço aqui 
desse filme, V. Exª é um dos atores, viu? V. Exª, quan-

do jovem, ainda liderando os estudantes, os caras-
-pintadas, está nesse filme.

Obrigado, Presidenta.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Fora do microfone.) – Maravilha! Obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Continua um grande ator.
Senador Lindbergh Farias, como orador inscrito, 

para usar pelo tempo regimental.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Não tanto quanto V. Exª, que inclusive trabalhou em 
televisão.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O artista no bom sentido, Senador, no bom 
sentido. Pela beleza física, pelo conteúdo e pelo de-
sempenho.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Obrigado, Senadora. V. Exª sabe que sou um admira-
dor de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Fiquei até com ciúme. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Você é chamado de ator... Viu, Senador Paulo Paim?

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está incluído. Então, homenageio V. Exª, 
convidando-o para presidir o final desta sessão, Se-
nador Paulo Paim.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Mas, Senador Paulo Paim, a Senadora Ana Amélia 
– sempre tenho dito – é uma das mais atuantes, des-
tacadas Senadoras aqui, está sempre presente em 
todos os debates. 

Mas eu subo a esta tribuna novamente para falar 
sobre royalties de petróleo, sobre o debate federativo. 
Nós vamos ter nesta semana novos desafios. Senadora 
Ana Amélia, Senador Paulo Paim, eu tenho repetido 
que os Estados confrontantes, os Estados produtores 
querem dialogar cada vez mais com os Estados não 
produtores. Ninguém quer uma batalha federativa, uma 
guerra federativa neste País. 

Nós temos, há mais de 15 dias, defendido um 
ponto inicial: que os Estados não produtores devem 
receber recursos dos royalties de petróleo agora, já. E 
temos falado muito também do aumento da centraliza-
ção da arrecadação nas mãos da União. Temos falado 
isso aqui insistentemente. Então, em vez de ficarmos 
aqui brigando, Estados não produtores com Estados 
confrontantes, com Estados produtores, temos que 
sentar todos à mesa para discutirmos um novo equilí-
brio federativo neste País. E aí, Senador Paulo Paim, 
não tenho como deixar de trazer dados aqui. 
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Receitas disponíveis depois das transferências 
constitucionais: União, fica 54%; Estados, 27%; Mu-
nicípios, 19%. Está havendo uma centralização cada 
vez maior depois da Constituinte até aqui. Tivemos a 
Lei Kandir que prejudicou os Estados, tivemos a Cide. 
Eu quero trazer outro número aqui. 

Nós últimos quatro anos, entre 2007 e 2010, a 
arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%, 
enquanto as transferências da União aos Estados e 
Municípios cresceram apenas 15,3%; no ano de 2010 
– e esses números eu já trouxe aqui na tribuna e assu-
mo novamente – a arrecadação federal cresceu 8,9% 
enquanto as transferências para Estados e Municípios 
cresceram apenas 2,1%. Transferências aos Estados 
e Municípios, entre 2003 e 2008: estavam entre 3,4 
e 3,7% do PIB; em 2009 caíram para 3% do PIB; em 
2010 foram apenas 2,6% do PIB. E a situação que nós 
observamos? São Estados extremamente apertados, 
com suas contas... 

E eu quero falar aqui na discussão sobre as dí-
vidas. É um absurdo o que está acontecendo. Vocês 
sabem a União empresta a empresas – emprestou ao 
BNDES a 6%, TJLP – e cobra dos Estados de 6 a 9% 
mais IGP-DI, que no ano passado, em 2010, foi de 
11,3%. Ou seja, a União está cobrando a dívida dos 
Estados algo em torno de 17,33 a 20,33. Quer dizer, 
estão lucrando com essas dívidas.

Eu faço esse debate aqui para dizer que ao invés 
de entrarmos numa discussão que prejudica essa lógica 
federativa, e eu aqui tenho falado recorrentemente que 
é uma impressão equivocada de alguns nesse deba-
te de que o Rio de Janeiro está nadando em dinheiro. 
E eu quero trazer na discussão aqui não apenas os 
royalties, é preciso colocar no meio desse debate o 
Fundo de Participação do Estado e o ICMS. Eu já trou-
xe e vou apresentar novamente. O Rio de Janeiro é o 
terceiro Estado que menos arrecada, quando se ava-
lia em relação ao PIB; é a terceira menor arrecadação 
em relação PIB, porque nós recebemos muito pouco 
do Fundo de Participação dos Estados, muito pouco; 
é a menor participação per capita do País. Como é 
constituído o FPE? O FPE é constituído inversamente 
– tem uma lógica – inversamente proporcional ao PIB. 
Na hora de calcular o PIB do Rio de Janeiro, calcula-
-se o PIB com o petróleo, mas não arrecadamos ICMS 
sobre esse petróleo.

Esse foi o debate que houve aqui na Constituin-
te. Sobre o petróleo e energia, não se cobra ICMS na 
origem, cobra-se no destino. Se se cobrasse ICMS na 

origem, receberíamos, só o Rio de Janeiro, por ano, 
8,5 bilhões a mais.

Já li, nesta tribuna, um voto do Ministro Nelson 
Jobim, do Supremo Tribunal Federal, resgatando todo 
esse debate e dizendo como nasceu a discussão so-
bre os royalties, a partir desse ponto da discussão do 
ICMS na origem ou ICMS no destino. 

Presidente, quero aqui apresentar os números 
para mostrar que o conjunto da arrecadação no Rio 
de Janeiro, ao contrário do que falam alguns, colo-
cando tudo, Fundo de Participação do Estado, ICMS, 
royalties do petróleo, é um dos menores do País. Vou 
apresentar os números e entregá-los a V. Exª.

A receita corrente do Rio de Janeiro comparada 
ao seu PIB é 10,8%, ficando atrás de São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco. É a terceira.

Em relação à arrecadação per capita, também a 
nossa não é alta, está dentro de uma média nacional. 
O Rio de Janeiro fica com R$ 2.328,00 per capita, 
enquanto a média nacional é de R$ 2.236,00.

Sr. Presidente Paulo Paim, já falei aqui, em vários 
momentos, sobre esses dados, porém quero trazer ou-
tro dado que, para nós, é muito impactante. Temos aqui 
uma tabela que mostra o ranking da razão federativa. 
O que é isso? É tudo o que é arrecadado do Estado e 
tudo que volta para o Estado e seus Municípios. 

Então, temos aqui todos os Estados do País. 
Pois bem, o Rio de Janeiro é a pior razão federativa 
do Brasil. A União arrecada no Rio de Janeiro mais 
de 115 bilhões, 115.518 bilhões. Sabe quanto desses 
115 bilhões devolve? Estou incluindo royalties, esta-
mos colocando royalties nessa cesta. Devolve 14.465 
bilhões. Então, arrecada 115 e, na verdade, devolve 
menos de 15 bilhões. Estou falando em tudo, todas 
as transferências para o Estado do Rio do Janeiro, 
incluindo seus Municípios.

Então, faço questão de colocar esses números 
para dizer às Srªs e aos Srs. Senadores: o Rio não 
está nadando em dinheiro; o Rio está num caminho 
novo e nós agradecemos muito o que foi feito pelo 
Presidente Lula, em parceria com o Governador Sér-
gio Cabral, um momento de pacificação. E é uma luta, 
porque temos que contratar mais policiais, temos que 
melhorar os salários dos policiais, dos bombeiros e 
dos professores. Vamos ter Copa do Mundo, vamos ter 
Olimpíadas. É esse apelo que fazemos. Estamos com 
todos os números para o debate nesta Casa e é para 
isso que gostaria de chamar a atenção dos senhores.

Veja bem, não é correto, no momento em que há 
uma centralização excessiva de recursos na mão da 
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União, ficarmos aqui Estados contra Estados, produ-
tores, não produtores, numa briga que não vai levar a 
lugar algum, a não ser ao desentendimento federativo.

Lamento e gostaria de saber qual a verdadeira 
posição do Governo Federal, porque a Presidenta Dil-
ma havia dito que era preciso haver um encontro aqui 
no Congresso Nacional entre Estados não produtores 
e Estados produtores. Estávamos negociando bem. 
Só que surgiram propostas apresentadas por alguns 
Ministros que precisamos saber claramente se são as 
propostas do Governo, as propostas da Presidenta 
Dilma. Sinceramente, não acredito. 

A Presidenta Dilma participou de um acordo com 
o Presidente Lula, com o Governador Sérgio Cabral, 
enquanto ela era Ministra, e esse acordo falava na 
modificação de critérios em relação ao pré-sal. É im-
portante que se diga que houve uma grande alteração 
desses critérios em relação ao que existia no passado, 
mas fez um acordo em não mexer nesse montante do 
que já estava licitado.

Pois bem, alguns Ministros têm dado declarações, 
eu mesmo participei de várias reuniões comandadas 
pelo Ministro Mantega, com o Ministro Lobão, com a 
Ministra Ideli. De início, apresentaram uma proposta, 
que reduzia, já agora, para os Estados não produto-
res, já agora no que está licitado, apresentaram uma 
proposta, depois o Ministro Lobão apresenta outra 
proposta, liga para o Governador Sérgio Cabral, fala 
em reduzir participação especial. Pois bem, nós quere-
mos saber qual a proposta do Governo, se o Governo 
tem de fato uma proposta. Queríamos que as nossas 
propostas fossem levadas em consideração também.

Devo dizer que a primeira proposta do Governo 
é uma proposta que em quase nada mexe da União. 
Trago aqui um dado: na primeira proposta do Governo, 
eles dizem que a União perderia R$1,3 bilhão. Sabe 
o que significa em relação a tudo que é arrecadado 
do Governo Federal? Zero vírgula quinze por cento 
(0,15%). Quase nada. 

A proposta que o Governo apresentou mexe em 
Estados e Municípios, no caso, produtores, de forma 
muito efetiva. Estamos falando aqui em 5,2% de tudo 
o que é arrecadado pelos Estados produtores. 

Agora, a participação do Governo Federal é mui-
to pequena, 0,15%, Senador Pedro Simon. Eu sei que 
V. Exª teve uma atuação destacada no período ante-
rior nessa discussão sobre royalties, mas o que nós 
queremos aqui é colocar no centro da discussão essa 
centralização excessiva por parte da União.

Queremos, ao invés dessa briga de Estados 
contra Estados, discutir uma forma em que a União 
ou a Petrobras... E as nossas foram propostas muito 
concretas. Nós apresentamos duas propostas ao Go-
verno Federal que nós esperamos agora, quando a 
Presidenta Dilma chegou ao País, que ela leve essas 
propostas em consideração. 

Uma primeira proposta falava da participação 
paga pelas petroleiras no Brasil. Na verdade, a média 
de participação governamental no Brasil é muito inferior 
à média internacional. Hoje, a média, no Brasil, é 60%. 
A média mundial é de cerca de 84%. E houve um fato. 
Quando foi instituído o decreto em 98, o barril de pe-
tróleo custava US$15 dólares. Depois de 2002, houve 
uma subida no mundo inteiro. O que houve, o que os 
países fizeram? A Inglaterra aumentou de 30% para 
60% sua participação governamental. Vários países do 
mundo aumentaram. A Rússia aumentou, a Venezuela 
aumentou, e nós – trago aqui e já apresentei também a 
esta Casa um estudo do Fundo Monetário Internacional 
– temos uma tributação muito pouco progressiva na 
medida em que aumenta o valor do preço do petróleo. 

Então, queremos que o Governo leve em consi-
deração a nossa proposta: aumentar a participação 
especial das empresas petroleiras.

E uma segunda proposta que apresentei nesta 
Casa na semana passada. É uma proposta que tam-
bém fala sobre o imposto de exportação sobre o pe-
tróleo. No ano de 2010, exportamos US$22,9 bilhões. 
Isso aqui podia trazer um incremento na arrecadação 
de R$5,9 a 7,8 bilhões.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esses números 
que falei aqui eu já tinha apresentado em outro mo-
mento. Não tinha apresentado o ranking dessa razão 
federativa, com esses números que, para mim, são 
números gritantes. Estado do Rio de Janeiro: a União 
arrecada 115 bilhões, devolve menos de 15 bilhões.

Mas, vamos à política. O Senador Wellington 
Dias e o Senador Walter Pinheiro deram declarações 
na sexta-feira que iam tentar colocar esse projeto em 
votação no plenário desta Casa na próxima quarta-fei-
ra, agora nessa quarta-feira. Eu peço aos Senadores 
que retomem as discussões. Não é hora de votarmos 
açodadamente dessa forma. 

A proposta inicial do Governo Federal era uma 
– eu falava – que mexia só na alíquota dos royalties. 
Depois, o Ministro Lobão, além disso, liga para o Go-
vernador Sérgio Cabral propondo a retirada de 4% das 
participações especiais. E, agora, parece que essa 
proposta evolui nas mãos de alguns Senadores para, 
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em vez de 4% da participação especial, aumentar para 
10% a retirada da participação especial dos Estados 
produtores e da União. 

Devo dizer que acho isso um absurdo. O Estado 
do Rio de Janeiro vai parar, o Estado do Rio de Janeiro 
não tem como aceitar essa proposta. Não tem como 
aceitar essa proposta e, felizmente, a gente entende 
que essas propostas não vão ao voto nessa semana 
por outros motivos. Temos quatro medidas provisórias 
trancando essa pauta. 

Em que bom momento vieram essas medidas 
provisórias, porque vão dar tempo de esclarecermos as 
propostas. Qual é a posição do Governo? Volto a dizer: 
precisamos que a Presidenta Dilma dê uma posição 
oficial do Governo. Na minha avaliação, houve trapa-
lhadas de Ministros da Dilma, houve gente colocando 
números, falando e assumindo posições que não são 
posições da Presidenta Dilma. “É proposta do Ministro 
Lobão, é proposta da Presidenta Dilma”. 

Quando o Ministro Lobão ligou para o Governador 
Sérgio Cabral falando em reduzir 4% da participação 
especial era a posição oficial do Governo ou era uma 
posição do Ministro Lobão? Porque a Presidenta Dilma 
tinha dito “os Senadores e os Deputados têm que se 
entender”, mas o Governo entrou no jogo com posições 
claras e firmes. E quando falei, em uma reunião com 
o Ministro Lobão presente, que achava alguns proce-
dimentos irresponsáveis é porque, de fato, sabíamos, 
desde já, que abrir o debate daquela forma significaria 
abrir uma discussão de números que retirava o que 
estava licitado, mas que poderia significar o esmaga-
mento das nossas posições na Câmara dos Deputados.

Podiam passam um rolo compressor. E tenho 
dito uma coisa nesta Casa que quero voltar a dizer: o 
debate sobre o equilíbrio federativo não pode se dar 
apenas na lógica de maioria ou minoria. 

Então, Srs. Senadores, encerro meu pronuncia-
mento trazendo essas preocupações, pedindo calma, 
discussão entre os Estados.

Nós concordamos com a primeira tese: os Esta-
dos não produtores devem receber desde já. Concor-
damos com essa primeira tese. A discussão que que-
remos fazer com os outros Estados desta Federação 
é como construir a melhor saída, e eu creio que passa 
por uma participação maior da Petrobras, que tem seu 
lucro aumentado ano a ano neste País. Eu já apresentei 
também aqui os números, mas posso, novamente, falar 
em relação aos números da Petrobras ou em relação 
à União. Nós temos de construir um debate que passe 
pelo entendimento federativo nesta Casa.

Essas medidas provisórias vão impedir que essa 
questão seja votada no plenário desta Casa, nesta 
semana. Acho que isso pode dar tempo para termos 
clareza das posições sobre o que pensa o Governo, 
sobre o que pensam os Estados não produtores. Eu 
espero que a gente consiga, ao final de tudo isso, che-
gar a um bom acordo.

Eu citei, Senador Pedro Simon – mas depois 
passo para V. Exª, porque sei como V. Exª é um impor-
tante formador de opinião nesta Casa –, os números 
também sobre a arrecadação no Estado do Rio de 
Janeiro. Eu já havia falado com V. Exª. Quando junta 
Fundo de Participação dos Estados, ICMS, que é na 
origem, a gente tem a menor média de ICMS/PIB do 
País. A nossa é 5,4; a média nacional é 7,4. Então, não 
estamos nadando em dinheiro.

Eu queria trazer este debate para os senhores. 
Concedo – está descendo o Senador Pedro Simon – 
um aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
acho imensamente positivo e felicito V. Exª pela garra, 
pela luta que V. Exª vem tendo. Com toda sinceridade, 
acho que, se eu estivesse no lugar de V. Exª, estaria 
fazendo a mesma coisa. Agora, repare no seguinte: 
quando esse projeto nasceu na Câmara, a chama-
da Emenda Ibsen tirava a verba do Rio e do Espírito 
Santo e distribuía entre todos os Estados do Brasil. Foi 
aprovada lá. Quando veio para cá, o próprio Deputado 
Ibsen Pinheiro – eu quero fazer justiça, ele foi o autor 
da emenda que eu apresentei disse: “Isso não pode 
se feito dessa maneira. Nós não podemos tirar do Rio 
e São Paulo. Aprovamos lá, porque era maneira de 
aprovar. Vocês têm de retificar aqui.” E a emenda que 
eu apresentei e que me foi entregue pelo Deputado 
Ibsen fazia o seguinte: mantinha a retirada de vocês e 
dava para todos os Estados e...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ...A 
União compensará os Estados atualmente produtores 
por tudo o que receberem. Tanto que, na hora da vo-
tação – pergunte ao seu colega Senador Dornelles –, 
o Senador Dornelles concordou com a minha emen-
da. Ele só me fez uma proposta que, se dependesse 
dele e de mim, teria sido aprovada. Ele disse: “Então, 
vamos inverter. Rio e Espírito Santo ficam com o que 
estão ganhando hoje e a União é que vai dar para 
vocês.” Claro que ele estava com a desconfiança de 
que a União não iria pagar e ele queria ficar com o 
que já era garantido. Eu disse: não tem nenhum pro-
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blema, eu concordo. Mas a Mesa não deixou, porque 
já estava em votação. Eu falei que havia um acordo, 
um entendimento. O Senador Dornelles solicitou um 
aparte a mim, que estava na tribuna, e eu disse que 
concordava. Nós, hoje, pedimos à Presidência que nos 
autorizasse fazer a inversão. Mas repare V. Exª que não 
é por nada que o projeto foi aprovado por unanimida-
de aqui. Ele foi aprovado por unanimidade, aqui e na 
Câmara, porque tinha esse dispositivo. É claro que a 
gente tem uma desconfiança danada do Governo Fe-
deral, quer dizer, o Governo Federal jogou para deixar 
como está. Não é que o Governo Federal tinha muito 
mais interesse pelo Rio do que pelos outros Estados. 
O Governo Federal, quando viu um projeto em que ele 
tinha que colocar mão no dinheiro, vetou e pronto. Na 
minha opinião, o veto não foi bom para ninguém. Se 
derrubarmos o veto aqui – temos que analisar esse 
aspecto –, não quer dizer que o Rio vai ficar sem. Se 
nós derrubarmos o veto, o Governo Federal tem que 
compensar o Rio por aquilo que ele está recebendo. 
Essa é a questão. Se partíssemos para o debate em 
cima dessa tese, era mais fácil do que partir para o 
debate em cima de uma tese em que só estão discu-
tindo a emenda Ibsen na Câmara – tiraram do Rio, é 
uma barbaridade – e estão esquecendo da outra par-
te que é a emenda do Senado. Mas a União tem que 
compensar o Rio pelo que vai perder. Eu acho que, 
neste debate que estamos travando, deveríamos par-
tir daí. Claro que a União não quer partir daí. A União 
não quer abrir, o problema é que ela não quer entrar 
com dinheiro. Por isso, quando a União diz que tem 
medo de cair o veto, não é pelo Rio de Janeiro, não. 
Ela tem medo que o veto caia porque é no bolso dela 
que vai estourar. Ela é que vai ter que dar o dinheiro 
para o Rio e São Paulo. Essa é a questão. Então, eu 
acho que há muito menos disputa no que foi aprovado 
aqui entre o Rio e outros estados do que entre todos 
os estados e o Governo Federal. Por isso que nós dis-
semos que essa emenda, da maneira como votamos 
aqui, de certa forma foi o primeiro passo para uma re-
forma tributária para valer. Por que é o primeiro passo 
para uma reforma tributária para valer? Porque tira da 
União e dá para todo mundo, dá para todos os esta-
dos, todos os estados são compensados, e não mexe 
no Rio. Você tem razão de estar desconfiado, porque 
nós votamos uma lei e terminamos com os impostos 
sobre exportação. A exportação não paga imposto, e 
a União compensa. Até hoje, a União não deu bola. A 
União não cumpriu, e isso é verdade. Como é o nome 
da lei? Eu até votei contra ela. (Pausa.) Mas aqui é 

diferente. Aqui a União é obrigada. Eu entendo que 
a União está brigando, porque a União quer que nós 
nos ralemos. Fique contigo ou fique conosco, mas ela 
não quer entrar com a parte dela. Isso é o que ela não 
quer. Agora, com o que nós votamos, eu volto a repe-
tir, o Rio não perde nada. E eu acho que, se nós nos 
sentássemos à mesa, os estados, em torno disso e, 
de certa forma, até tirar... Agora, nós estamos men-
digando com a União! “Não, tem de dar mais tanto a 
União!” E eu não dou. “Tem de dar mais tanto à União.” 
O Ministro da Fazenda não tem nada a ver com isso! 
Ora, nós é que estamos decidindo! Quem vai decidir 
somos nós! Agora, nós estamos dizendo: “Quanto é 
que o senhor dá, Sr. Ministro da Fazenda?” “Ah, eu dou 
não sei o que”. Não tem... Se nós tivermos condições 
de votar, nós vamos votar. O Congresso vai votar. Acho 
que tinha de ser por aí.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Pedro Simon, sabe que essas bases de que 
V. Exª fala, do debate entre os estados não produtores 
e os estados produtores na construção de uma saí-
da, acho que é o caminho que nós temos de resgatar.

No nosso início, nós ficamos contra tudo aquilo 
porque não era só pelo passado; pelo passado, tudo 
bem, existia uma compensação pela União – acho que 
o caminho seria esse. Mas é que as regras do Fundo 
de Participação dos Estados em relação à divisão do 
petróleo do futuro, mesmo da concessão, é que nós 
não achamos justo. Por quê?

Quais são as regras do FPE hoje? Oitenta e cin-
co por cento dos recursos são para o Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Acho fundamental para equilibrar as 
desigualdades regionais. Mas, além disso, tem esse 
detalhe que eu expliquei a V. Exª. Sabe que o FPE, 
além de 85% irem para o Norte, Nordeste e Centro-
-oeste, é inversamente proporcional ao PIB?

Veja bem, o Rio de Janeiro é o segundo maior 
PIB – não é a segunda maior arrecadação, perde de 
Minas; mas é o segundo maior PIB, ou seja, recebe 
um FPE muito pequeno. O FPE per capita do Rio é 
R$39,00. A média nacional, R$400,00 ou R$500,00. 
Há Estados que recebem R$2 mil. Amapá, Acre, mais 
de R$2 mil. Pois bem, calculamos o nosso FPE pelo 
Produto Interno Bruto, não recebemos ICMS desse 
PIB na origem. Então, você veja que iria haver uma 
distorção: um Estado como o Rio de janeiro, que é 
produtor de petróleo, confrontante com o petróleo, o 
que fosse produzido, pelo projeto, o que fosse produ-
zido daqui para a frente, o Estado do Rio de Janeiro 
iria ser o que menos receberia, porque tem um FPE 

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



39068 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

baixo. Então, temos essa discordância em relação aos 
pontos do futuro.

Mas essas bases que V. Exª colocou...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Essa 

discordância sendo discutida entre nós é uma coisa. 
Agora, com o Ministro da Fazenda, ele não está pen-
sando nisso que V. Exª está pensando. Ele está pen-
sando em não botar nada.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Claro!

Senador Pedro Simon, quero dizer uma coisa. 
Estávamos em um entendimento federativo avançado. 
Estávamos sentando à mesa. A Comissão de Assuntos 
Econômicos era palco de uma discussão envolvendo 
governadores. Tenho que dizer aqui – e espero que a 
Presidenta saiba disso – que o Governo entrou, através 
dos seus Ministros de Minas e Energia, da Fazenda, 
e a Ministra Ideli – e falo sem medo de errar – entrou 
estimulando uma competição federativa, uma brigazi-
nha federativa. Entrou dessa forma. E entrou dizendo o 
seguinte: “Ah, eu estou abrindo mão de muito!” O que 
ela está abrindo mão, volto a dizer, na proposta inicial, 
significa 0,15% de tudo o que é arrecadado! Não é uma 
proposta razoável! Apresentaram a primeira proposta 
– e, por isso, precisamos conversar com a Presidenta 
Dilma. Depois, o Ministro Lobão apresenta outra. Liga 
para o Governador querendo reduzir mais.

Qual é a posição do Governo? Precisamos saber. 
A Presidenta diz que queria esse entendimento aqui.

Então, nessas bases que V. Exª tratou, Senador 
Pedro Simon, queria chamar esta Casa a este debate. 
Nós, do Rio de Janeiro, é claro, temos nossas preocu-
pações. Sou paraibano, Senador Pedro Simon. Sou um 
paraibano que fui acolhido no Rio de Janeiro com 30% 
do Rio de Janeiro. Essa guerra federativa não existe 
no povo brasileiro. Não existe um debate no seio, na 
vida do povo brasileiro de Estado contra Estado. Não 
existe! Não existe clima contra o Rio, nem contra o 
Nordeste. Muito pelo contrário!

Então, cabe a nós aqui fazermos um debate ma-
duro e chamar a União à responsabilidade – a União 
ou a Petrobras.

E eu queria que as nossas propostas, as duas 
propostas que falam no montante, que é o montan-
te defendido pelos estados não produtores, algo em 
torno de 7 bilhões, tanto no aumento da participação 
especial paga pelas petroleiras, ou com esse imposto 
sobre o petróleo exportado... 

Nós poderíamos resolver esses problemas sem 
entrar nessa batalha aqui, porque eu acabo, Senador 

Paulo Paim, Senador Pedro Simon, falando que o STF 
disse que é preciso refazermos a legislação do Fundo 
de Participação dos Estados, porque as alíquotas ali 
são de 1989 ainda. Esse é outro ponto que temos de 
discutir no meio desse debate.

Então, se não existir muita maturidade, a gente 
acaba, Senador Cyro Miranda, entrando em um debate 
que não beneficia a nossa Federação.

Eu queria agradecer aos senhores. Muito obri-
gado, Senador Pedro Simon, pelos apartes. Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim, pela tolerância em 
relação ao tempo.

Durante o discurso do Sr. Lindbergh Fa-
rias, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Lindbergh, pelo 
debate que traz à tribuna de que precisamos, no campo 
da razoabilidade e do entendimento, construir saídas 
para o pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência lembra às Srªs e Srs. Senadores que 
que o tempo dos oradores do Período do Expediente 
da sessão deliberativa ordinária de amanhã será desti-
nado a comemorar os 33 anos da fundação da Comu-
nidade Canção Nova, nos termos dos Requerimentos 
nºs 901 e 1.008, de 2011, do Senador Antonio Carlos 
Valadares e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 
150, de 2009 (nº 3.338/2008, na Casa de origem, do 
Deputado Felipe Bornier), que altera a Lei nº 4.119, 
de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre a jornada 
de trabalho dos psicólogos. 

Tendo sido aprovado, terminativamente, na forma 
do substitutivo, pela Comissão de Assuntos Sociais, a 
matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
23, de 2011, do Senador Lindbergh Farias, que altera 
a Lei nº 10.257, de 2001 –Estatuto das Cidades, para 
dispor sobre a obrigatoriedade de elaboração de Pla-
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no Diretor dos Municípios com áreas de risco situadas 
em seu território e dá outras providências. 

Tendo sido aprovado, terminativamente, pela 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o 
Projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido 
da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do 
Senado nº 116, de 2011, do Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Consti-
tuição Federal, estabelece diretrizes gerais da políti-
ca urbana e dá outras providências, para determinar 
que a elaboração do plano diretor seja orientada por 
carta geotécnica. 

A Presidência informa ao Plenário que foi feita 
adequação no texto do projeto aprovado terminativa-
mente pela Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo, com vista a incluir o art. 2º do projeto, no 
texto da Lei nº 10.257, de 2001, a que visa alterar, em 
observância ao disposto na Lei Complementar nº 95, 
de 1998.

É o seguinte o texto:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 116, DE 2011

Altera a Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, que “regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências”, para determinar que 
a elaboração do plano diretor seja orienta-
da por carta geotécnica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o art. 42 da Lei no 10.257, de 10 de julho 

de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 42.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A elaboração do plano 

diretor será orientada por carta geotécnica que 
determine, com base em critérios  técnicos de 
segurança geológica, as áreas passíveis de 
ocupação urbana”. (NR)

Art. 2o A Lei no 10.257, de 2001, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 50-A:

“Art. 50-A. Os municípios cujos planos di-
retores tenham sido elaborados em desacordo 
com o disposto no parágrafo único do art. 42 
deverão promover as necessárias adaptações 
no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da 
vigência do referido parágrafo.”

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Tendo sido aprovado, terminativamente, pela 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o 
Projeto vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Flexa Ribei-
ro, Alvaro Dias e Romero Jucá enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro do artigo de autoria do Coordenador 
do Comitê Técnico do Fórum Nacional das Entidades 
Representativas do Ensino Superior Privado Maurício 
Garcia, intitulado “Avaliação do ensino superior, triste 
realidade”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 21 de setembro de 2011.

Segundo o autor, o que ocorre no Brasil é um 
paradoxo educacional, em que os alunos das famílias 
mais ricas, que estudaram em escolas particulares, 
entram nas instituições públicas, enquanto os oriundos 
das camadas mais pobres, que estudam em escolas 
públicas, vão para as instituições particulares, já que 
não conseguem vencer a disputa do vestibular. Os pri-
meiros estudam de graça, enquanto os segundos têm 
de pagar a sua mensalidade. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro do artigo intitulado “Bicicletas que não 
levam a lugar algum”, publicado pelo jornal O Globo, 
de 20 de setembro de 2011.

O artigo descreve que o Ministério da Educação 
e o governo do Distrito Federal, anunciou com toda 
pompa, a entrega das primeiras 300 bicicletas para 
alunos do ensino público, do programa Caminho da 
Escola, mas não passou de propaganda enganosa. 
Os estudantes de Riacho Fundo, região administrativa 
de Brasília, subiram nas bicicletas apenas no dia da 

festa com a presença do ministro Fernando Haddad e 
do governador Agnelo de Queiroz e depois elas foram 
recolhidas ao galpão com a alegação de que a distri-
buição não era imediata.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do professor Ro-
gério Furquim Werneck, intitulado: “O grande momento 
de FH”, publicado pelo jornal O Globo, em sua edição 
de 24 de junho de 2011.

A matéria destaca que exibindo invejável vitali-
dade física e intelectual, Fernando Henrique Cardoso 
chega aos 80 anos festejado Brasil afora, até mesmo 
pelos seus adversários, pelo muito que fez pelo país. 
Acima das mesquinharias partidárias, seus méritos 
vêm sendo, afinal, amplamente reconhecidos. Já não 
se contesta a enorme importância que seus dois man-

datos tiveram na consolidação da estabilização, na 
modernização da economia e na criação de condições 
propícias para um projeto mais ambicioso de cresci-
mento e desenvolvimento social no país. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, ao prestar esta homenagem 
ao Dia do Administrador, o Senado Federal faz justiça 
a uma das profissões mais estratégicas na sociedade 
contemporânea – e digo isso, Senhor Presidente, sem 
medo de cometer nenhum exagero.

O que faz, afinal, o administrador, senão lidar com 
a complexidade? Traduzindo em seus termos mais ge-
rais, em seus aspectos mais amplos, o administrador 
é exatamente isto: um profissional da complexidade. E 
não se pode exagerar, Senhoras Senadoras, Senhores 
Senadores, a utilidade e a necessidade, em um mun-
do multifacetado como é o nosso, de um profissional 
que tenha a função precípua, justamente, de lidar com 
toda essa complexidade.

Nesse contexto de complexidade crescente, o ad-
ministrador funciona como um articulador e como um 
intérprete. Cabe a ele garantir a articulação entre os di-
versos âmbitos e domínios atravessados e afetados pelas 
atividades e processos da organização em que atua: do 
domínio jurídico ao econômico, do social ao psicológico. 
Cabe a ele fazer a interlocução e a mediação entre todos 
esses domínios, de modo a garantir a organicidade que 
se espera, justamente, de uma organização.

Para isso, minhas senhoras, meus senhores, 
para lidar adequadamente com essa complexidade, o 
profissional da administração tem de reunir diversas 
qualidades. A uma formação plural e variada, deve 
juntar um discernimento apurado, flexibilidade e sen-
sibilidade suficientes para mirar o melhor para a or-
ganização sem perder de vista o bem dos indivíduos 
que a compõem. Nesse sentido, Senhor Presidente, a 
atuação do administrador tem muita analogia – proxi-
midade, mesmo – com a atividade própria do político.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
no nosso mundo cada vez mais complexo, o talento 
do administrador é necessário em quase todos os do-
mínios, privados e públicos.

Esse talento é particularmente precioso quando, 
nesse cenário de complexidade, instala-se um momento 
de crise. O bom administrador é, justamente, aquele 
que é capaz de transformar a crise em oportunidade, 
que é capaz de continuar a ver o horizonte por trás das 
nuvens pesadas e carregadas da tempestade, sendo, 
assim, capaz de manter a organicidade do empreen-
dimento que administra apesar das forças desagrega-
doras e destrutivas que toda crise implica.

Em um mundo em que a criatividade, a flexibilida-
de, a capacidade de rápida adaptação são ingredientes 
incontornáveis do sucesso de um empreendimento, 
a atuação do administrador se torna especialmente 
estratégica para a garantia não só da competitividade 
das organizações, mas também de sua estabilidade, 
estejam elas em que âmbito for, público ou privado.

Para concluir, Sr. Presidente, nesta comemora-
ção pela passagem do Dia do Administrador, em que 
lembramos a regulamentação da profissão no País, 
quero aqui enviar minhas congratulações a todos os 
profissionais da administração brasileiros, ao mesmo 
tempo em que lhes deixo meus sinceros agradecimen-
tos pelo excelente trabalho que sempre realizaram e 
pela inestimável contribuição que têm dado ao nosso 
desenvolvimento social e econômico.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Se não houver mais nenhum Senador inscri-
to para fazer uso da palavra, vou encerrar a 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 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 37, DE 2011 
(Reforma Política)

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

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

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2011 
(Reforma Política)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
os arts. 28, 29 e 82 da Constituição Federal, 
para estabelecer mandato de cinco anos para 
Presidente da República, Governador de Es-
tado e do Distrito Federal e Prefeitos e mudar 
a data das respectivas posses.

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

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2011 

(Reforma Política)

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

Parecer favorável, sob nº 661, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá, com 
votos contrários do Senadores Demóstenes 
Torres e Humberto Costa.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 63, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao 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.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 19 
minutos.) 
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Ata da 170ª Sessão, Deliberativa Extraordinária, 
em 27 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a sessão às 12 horas e 16 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 22 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão deliberativa extraordinária foi 
convocada, com anuência do Plenário, para discutir-
mos propostas de emendas à Constituição da reforma 
política e relativas a precatórios.

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 37, DE 2011 

(Reforma Política)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 37, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
os arts. 46 e 56 da Constituição Federal, para 
reduzir de dois para um o número de suplentes 
de Senador; vedar a eleição de suplente que 
seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular e 
dá outras providências.

O parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de autoria do Senador 
Luiz Henrique, é favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, que apresentou.

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas, já convocadas para os dias 
27, 28 e 29 de setembro e 4 e 5 de outubro, em fase 
de discussão, em primeiro turno, conforme aprovado 
pelo Plenário.

Assim, nós estamos cumprindo a exigência re-
gimental para discussão da matéria e para contar o 
prazo também de interstício. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa extraordinária também de amanhã.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria, como eu disse, será incluída na Ordem 

do Dia da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2011 

(Reforma Política)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2011, de autoria do Senador 
José Sarney, que altera os arts. 28, 29 e 82 da 
Constituição Federal, para estabelecer mandato 

de cinco anos para Presidente da República, 
Governador de Estado e do Distrito Federal e 
Prefeitos e mudar a data das respectivas posses.

Parecer nº 633, de 2011, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo 
Relator o Senador Renan Calheiros, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substi-
tutivo), que oferece, com votos contrários dos 
Senadores Pedro Taques, Inácio Arruda, Pedro 
Simon, Alvaro Dias e Waldemir Moka.

Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Valadares, para discutir a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Somente para que V. Exª me tire uma dúvida. Esta 
proposta, que foi aprovada pela Comissão de Justiça, 
de cinco anos de mandato para quem ocupa o cargo 
executivo de Presidente da República, de governador 
ou de prefeito, praticamente, contrapõe-se a uma outra 
que a mesma Comissão de Constituição e Justiça tam-
bém aprovou, uma proposta da coincidência de man-
datos, com quatro anos para cargos executivos. Essa 
coincidência de mandatos se daria, por essa propos-
ta da qual sou o primeiro signatário, no ano de 2018.

Eu perguntaria a V. Exª: como compatibilizar o anda-
mento de duas matérias que se contrapõem que a mesma 
Comissão já aprovou: uma de cinco anos e outra de quatro?

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª ainda não colocou na pauta essa 
de quatro anos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Porque não chegou ainda da Comissão de 
Constituição e Justiça. Nós colocamos as que chega-
ram da reforma política. De maneira que isso vai ser 
resolvido pelo Plenário: recusa uma e aprova outra ou 
recusa outra e aprova uma.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ou então fica aguardando...

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

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

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Está bem. Agradeço a V. Exª. Muito 
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Continua em discussão. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2011 

(Reforma Política)

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

Parecer favorável, sob nº 661, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá, com 
votos contrários do Senadores Demóstenes 
Torres e Humberto Costa.

Quero esclarecer que a proposta, embora tenha 
sido firmada, em primeiro lugar, pela Presidência, foi 
resultado do trabalho feito pela comissão designada 
para propor a reforma política, de maneira que sofreu 
muitas modificações. Mas todas elas foram remetidas 
à Mesa, que encampou a decisão da Comissão.

Em discussão. (Pausa.)

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

de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 63, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raulp, 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.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da sessão de amanhã, para 

prosseguir a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Cumprida a finalidade da sessão, nada mais 
havendo a tratar, encerro a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22 
minutos.)
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Ata da 171ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 27 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Cícero Lucena,  
Gim Argello e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 17 mi-
nutos e encerra-se às 19 horas e 20 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Peço a todos que estiverem em pé que, por favor, 
se acomodem nas nossas cadeiras. Para nós é uma 
honra fazer esta sessão para comemorar os 33 anos 
da fundação da Comunidade Canção Nova.

O período do expediente da presente sessão 
será destinado a comemorar os 33 anos da fundação 
da Comunidade Canção Nova, nos termos do Reque-
rimento nº 901 e 1.008, de 2011, do nobre Senador 
Antonio Carlos Valadares e outros.

Peço, neste momento, que o nobre Senador An-
tonio Carlos Valadares, primeiro signatário do presente 
requerimento de sessão, componha a Mesa. (Palmas.)

Convido o cofundador da Comunidade Canção 
Nova e Presidente da Fundação João Paulo II, Sr. 
Wellington Silva Jardim, nosso querido Wellington, o 
nosso Eto. (Palmas.)

Convido a cofundadora da Comunidade Canção 
Nova e Vice-Presidente da Associação Privada Inter-
nacional de Fiéis, Srª Luzia Santiago. (Palmas.)

Convido o Vigário-Geral da Arquidiocese de Brasí-
lia, Reverendíssimo Padre George Tajra, representando 
neste ato o Arcebispo de Brasília. (Palmas.)

Convido o Deputado Federal e apresentador do 
Programa Mais Brasil da TV Canção Nova, Exmº Sr. 
Deputado Eros Biondini. (Palmas.)

Convido o Deputado Federal e apresentador do 
Programa Papo Aberto, da TV Canção Nova, Exmº Sr. 
Deputado Federal Gabriel Chalita. (Palmas.) 

Reverendíssimo Sr. Geraldo Martins, Padre da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, represen-
tando o Presidente Cardeal Raymundo Damasceno 
Assis, sinta-se compondo a Mesa. Primeiro Conselheiro 
da Nunciatura, Reverendíssimo Monsenhor Piergiorgio 
Bertoldi, representando o Núncio Apostólico, Senhor 
Don Lorenzo Baldisseri; caros intérpretes, neste mo-
mento convido todos para que, de pé, acompanhemos 
o Hino Nacional, que será cantado pelo Coral do Se-
nado, sob a regência da maestrina Glicínia Mendes. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Neste momento, ouviremos a música de uma das mais 
famosas cantoras nossas, Eliana Ribeiro. 

Por favor. (Palmas.)

(Procede-se à execução da música.) 

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Agora, com a Eliana, vamos escutar “Compromisso”, 
“Barco à Vela”.

A SRA. ELIANA RIBEIRO – “Um Consagrado 
para Amar”, porque aprendemos, na Canção Nova, 
que o nosso “sim” precisa ser renovado a cada dia. 
Nesses 33 anos, renovamos o nosso “sim” a cada dia 
diante de todas as realidades que vivemos.

(Procede-se à execução da música.) 

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Parabéns, Eliana Ribeiro, parabéns à Canção Nova.

Agora, como a última canção deste primeiro Ex-
pediente, o Deputado Eros Biondini, com “Tomo Posse”.

Lá, por favor.
Gostaria de registrar a presença de vários Se-

nadores que se encontram aqui, no plenário, 2º Vice-
-Presidente desta Casa, Senador Wilson Santiago, 
Senador Aloysio.

O Eros Biondini, que é conhecido nacionalmente, 
apresentador do Programa Mais Brasil.

Senador Blairo Maggi aqui presente, Senador 
Aécio Neves, Senador Renan Calheiros.

O SR. EROS BIONDINI – Para cada dia especial, 
há uma bênção correspondente. Vamos todos juntos 
tomar posse da bênção própria desta solenidade, desta 
cerimônia do dia de hoje.

Uma honra homenagear a Canção Nova.

(Procede-se à execução da música.) 

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Muito obrigado, Deputado Eros Biondini; Valério, da 
Banda Maranatha, o nosso muito obrigado por acom-
panhar os nossos cantores. 

Formar homens para um mundo novo. Esta é a 
missão tão concretamente vivida por cada membro da 
Comunidade Canção Nova. Uma comunidade, que hoje, 
no auge dos seus 33 anos, percebe na dimensão de 
suas obras a fecundação do Espírito Santo.

O fundador desta comunidade, nosso querido 
Monsenhor Jonas Abib, quem tenho a graça de co-
nhecer, diz que: “Tudo o que fazemos é fruto da união 
de sonhos e objetivos. É fruto da fé.”

É nesta fé que, hoje, esta Casa homenageia os 
33 anos da Comunidade Canção Nova, também por 
acreditar que obras assim chegam onde o Estado ain-
da não consegue alcançar, modificando realidades, 
plantando a fé e a esperança e promovendo uma ver-
dadeira transformação social.

Iniciada em 1978, com apenas 12 jovens que 
aceitaram o desafio de serem mais de Deus e assim 
fazerem a diferença no mundo. Hoje, esta comunidade 
é constituída por pouco mais de mil membros – entre 
homens e mulheres, jovens e adultos, casados e sol-
teiros – em sadia convivência, presentes em casas de 
missão espalhadas pelo Brasil e no exterior.
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E evangelizam pelos meios de comunicação che-
gando à grande parte do mundo por meio do Sistema 
Canção Nova de Comunicação, que engloba, rádio, 
TV, Web e Internet.

Em sua sede, na cidade de Cachoeira Paulista, 
São Paulo, o local conta com cerca de 372 mil m2, onde 
está situado o Centro de Evangelização Dom João Hi-
pólito de Morais, um dos maiores vãos livres da Amé-
rica Latina, recebendo em sua sede, mais de 100 mil 
pessoas, participando dos acampamentos e retiros de 
oração; sem falar do Rincão do Meu Senhor e do Au-
ditório São Paulo. O espaço ainda conta com capelas, 
escola, posto médico, restaurante, pousada e área de 
camping. Não é exagero dizer, que anualmente, cer-
ca de um milhão de pessoas visitam a Canção Nova.

Por meio do trabalho assistencial, a Rede de 
Desenvolvimento Social da Canção Nova promove 
o resgate à dignidade da pessoa humana e assim, a 
transformação da sua realidade.

Isso acontece por meio de seus projetos: o Ins-
tituto Canção Nova, Casa do Bom Samaritano, Posto 
Médico Padre Pio, Projeto Geração Nova, Mãos que 
Evangelizam, Cia de Artes e o Centro de Atendimen-
to Comunitário.

O Sistema Canção Nova de Comunicação, con-
ta hoje com seis geradoras e 517 retransmissoras, e 
atualmente chega a mais de 100 milhões de brasilei-
ros e apresenta uma nova proposta de programação 
educativa e religiosa, com programas culturais, de 
entretenimento, jornalístico, infantis, educativos e de 
espiritualidade.

Nos seus 33 anos de história, a Canção Nova é 
mantida pela Fundação João Paulo II – entidade sem 
fins lucrativos – a qual tem como fonte de recursos 
financeiros as doações dos associados ao Clube do 
Ouvinte, sendo assim caracterizada como a obra que 
subsiste pela “Divina Providência”. A Canção Nova 
busca restaurar a dignidade da família, célula-mãe da 
sociedade. 

A Rádio Canção Nova, através das faixas AM 
e FM, tem evangelizado por uma programação sem 
propaganda comercial, a qual se empenha em levar 
aos ouvintes informações – como já disse –, cultura, 
educação e formação espiritual através de uma pro-
gramação dinâmica e variada.

Homenagear a Canção Nova é reconhecer a 
capacidade de sonhar e a fé dos seus fundadores: 
Monsenhor Jonas Abib, o Eto e Luzia Santiago. Pes-
soas que não medem esforços para fazer esta obra 
crescer, que derramam suor, lágrimas e sangue para 
que a Canção Nova possa continuar evangelizando e 
construindo um mundo com mais amor e paz. Estamos 
juntos nesta missão.

As batalhas de outrora, não tão diferentes de hoje, 
muitas lutas precisavam ser vencidas e, graças a Deus, 
foram! Mas sabemos que ainda há muito o que fazer.

No ano de 1999, tive a alegria de conhecer a Co-
munidade Canção Nova e, em 16 de junho de 2008, 
participei de uma grande festa na Esplanada dos Mi-
nistérios, onde Brasília foi presenteada com mais uma 
afiliada da Rede Canção Nova de Televisão, através do 
canal 43 UHF, pelo canal 22 da Net Brasília e a Rádio 
Canção Nova FM, 89,1 aqui na Capital da República. 
A Canção Nova Coração do Brasil.

Ainda neste ano, participou de um dos momen-
tos mais importantes para essa comunidade, quando, 
em Roma, no dia 3 de novembro de 2008, recebeu 
o Reconhecimento Pontifício, que elevou a Canção 
Nova à condição de Associação Internacional Privada 
de Fiéis. Foi um momento único, especial! Era conta-
giante a alegria de todos os presentes; perceptível a 
emoção de cada um. 

Vamos adiante, Canção Nova, juntos, promo-
vendo o bem cada vez mais a uma maior quantidade 
de pessoas, seja por meio de projetos sociais, seja 
por meio do Sistema Canção Nova de Comunicação. 

Melhor do que eu, melhor do que qualquer um, 
hoje, almoçando com a Luzia e com o Eto, ela me disse: 
“Viemos ao mundo para melhorar, para unificar, para 
realmente consolidar a família”. 

Esse é o trabalho que a Canção Nova melhor faz, 
esse é o trabalho que o Eto faz, que a Luzia faz, que 
todos os membros da Canção Nova fazem, como o 
Deputado Eros Biondini, o Deputado Gabriel Chalita e 
todos aqueles que participam efetivamente da Canção 
Nova, que é isso, fortalecer a família, é fortalecer o ser, 
recuperar essas vidas, recuperar tanta gente. Canção 
Nova é isso, só veio ao mundo para fazer bem a essas 
pessoas que aqui estão. 

Esta homenagem foi ideia do nosso querido An-
tonio Carlos Valadares. Parabéns, Valadares, porque, 
realmente, homenagear a Canção Nova é homenage-
ar acima de tudo as pessoas de bem do nosso País. 
Parabéns, Monsenhor Jonas Abib, Eto, Luzia e todos 
da comunidade Canção Nova. (Palmas). 

Peço agora para fazer uso da palavra o primeiro 
subscritor deste requerimento, o Líder do PSB, nosso 
querido Senador Antonio Carlos Valadares, de Sergipe.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão, Sena-
dor Gim Argello; Exmo Sr. Presidente da Fundação João 
Paulo II, Dr. Wellington Silva Jardim; Exmo Sr. Vice-Pre-
sidente da Associação Privada Internacional de Fiéis, 
aqui representada pela Srª Luzia Santiago; Exmo Depu-
tado Federal e apresentador do programa Mais Brasil, 
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na TV Canção Nova, Deputado Eros Biondini; Revmo 
Sr. George Tajra, representando o Arcebispo de Bra-
sília; Embaixador do Equador, Exmo Sr. Horácio Sevilla 
Borja; Revmo Sr. Geraldo Martins Dias, representando 
o Presidente Cardeal Raymundo Cardeal Damasceno 
Assis; Revmo Monsenhor Piergiorgio Bertoldi, represen-
tando o Núncio Apostólico Dom Lorenzo Baldisseri; 
intérpretes das canções Um Consagrado para Amar 
e Compromisso, Srª Eliana Ribeiro e também nosso 
Deputado Federal, que também nos brindou com essa 
canção maravilhosa, que nos emocionou a todos; de-
mais membros da Comunidade Canção Nova; Coral 
do Senado, sob a regência de Glicínia Mendes; e, ao 
piano, Ana Amélia Gomide; meus senhores e minhas 
senhoras, jornalistas, Senadores e Senadoras presen-
tes, a convocação de sessões solenes no Congresso 
Nacional, na Câmara ou no Senado, obedece a um 
mesmo rito e propósito: homenagear pessoas ou en-
tidades cujo trabalho tenha relevância para o conjunto 
da sociedade brasileira, contribuindo para aprimorá-la 
do ponto de vista social, moral e intelectual. Desneces-
sário dizer que a presente sessão, que homenageia os 
33 anos da Comunidade Canção Nova, enquadra-se 
plenamente nessa premissa. 

Trata-se de trabalho de profundo alcance social, 
que envolve, hoje, milhares de pessoas no Brasil e no 
exterior e que, sem descurar do seu sentido religioso, 
transcende-o largamente. Dá conteúdo e concretude 
à expressão bem comum, que tão fielmente resume 
os propósitos e os ideais da doutrina cristã de amor 
ao próximo. 

É, pois, com muita honra que tomei a iniciativa, 
ao lado de outros tantos Senadores, de me associar 
a esta homenagem dos 33 anos. 

Creio que, mais do que os adjetivos, a própria 
história dessa entidade, escrita com sacrifício e dedi-
cação, sem expectativas de ganhos materiais, serve 
de testemunho da sua relevância. A Canção Nova é, 
hoje, um braço ativo a serviço da sociedade brasileira. 
Ergueu um poderoso e eficaz sistema de comunicação, 
que potencializa o alcance do seu trabalho beneficente, 
levando instrução e amparo a jovens carentes de todo 
o País e também do exterior. 

Suas missões estrangeiras estão, hoje, presen-
tes na América do Sul, França, Itália, Portugal, Israel 
e nos Estados Unidos.

O Sistema Canção Nova de Comunicação, coman-
dado pela Fundação João Paulo II, possui canais de 
rádio, de televisão, edita uma revista e dispõe de uma 
distribuidora de produtos audiovisuais. Promove, com 
isso, a difusão de valores éticos e morais universais, 
veiculando informações de utilidade pública a amplos 
segmentos da população.

A TV Canção Nova completa 21 anos. Tem au-
diência estimada em 50 milhões de pessoas. Atinge 
a maior parte do território brasileiro, além de diversos 
outros países latino-americanos, como Paraguai, Mé-
xico, Honduras, Guatemala e Nicarágua. Seu sinal é 
transmitido por mais de 80 operadoras de televisão a 
cabo no Brasil, e o sinal de satélite cobre todo o conti-
nente americano, da Patagônia ao Alasca, bem como 
toda a Europa e circunvizinhanças na África e Ásia. 
Tem uma amplitude incrível a divulgação dos trabalhos 
da Canção Nova, a nossa Canção Nova. É um orgulho 
para todos nós. 

Ressalvo mais uma vez, por julgar relevante, 
que não se trata de um trabalho voltado apenas para 
a evangelização – o que, por si só, já seria meritório 
–, mas vai além. Há nele um sentimento humanista e 
ecumênico, decorrente das obras sociais que, hoje, 
beneficiam dezenas de milhares de pessoas.

O Instituto Canção Nova, por exemplo, atua no 
âmbito do ensino e oferece vagas para alunos de todo 
o ciclo de educação básica, do ensino infantil ao médio, 
além de um sem-número de atividades extraclasse, 
disponibilizadas não somente aos estudantes, mas a 
toda a comunidade de Cachoeira Paulista.

Por isso, como disse o Senador Gim Argello, o 
Papa abençoa essa instituição meritória, porque ela é 
voltada para a formação da juventude e para o atendi-
mento aos mais necessitados.

O projeto da Casa do Bom Samaritano, iniciado 
em 2002, promove a reintegração social de imigrantes, 
moradores de rua e famílias de baixa renda na região 
do Vale do Paraíba.

O projeto atende, normalmente, mais de 50 mil 
pessoas e oferece apoio em alimentação, higiene, 
educação, encaminhamento a serviços públicos e dis-
ponibilidade de vagas em oficinas profissionalizantes.

Esse projeto é reforçado com a ação do Posto 
Médico Padre Pio, que fornece, gratuitamente, assis-
tência médica, odontológica e de farmácia básica. O 
Projeto Geração Nova, por sua vez, promove, por meio 
de trabalho voluntário, a formação de jovens entre 12 
e 18 anos, em cursos de artesanato, dança, música, 
rádio, televisão, informática, inglês, espanhol e língua 
brasileira de sinais.

O Centro de Evangelização Dom João Hipólito 
de Moraes, inaugurado em 2001, é uma das maiores 
áreas cobertas do País, com capacidade para rece-
ber 70 mil dos participantes dos encontros periódicos 
patrocinados pela Comunidade.

Dotado de área para acampamento, serviços de 
alimentação e de apoio, o Centro recebe nada menos 
que 550 mil visitantes anuais em sua sede, em Ca-
choeira Paulista.

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



39096 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

De minha parte, posso dar testemunho dos imen-
sos benefícios que a Comunidade Canção Nova pro-
duz em meu Estado, Sergipe. Isso que me inspirou à 
apresentação desse requerimento.

Em Aracaju, a capital do meu Estado, banhada 
pelo rio Sergipe – há tantas belezas naturais que o 
Brasil inteiro precisava conhecer mais! –, a exemplo 
do que ocorre em diversas outras cidades brasileiras, 
há um núcleo atuante da TV Canção Nova, que pro-
duz conteúdos muitos dos quais de autoria da própria 
comunidade sergipana, transmitidos em sinal aberto, 
em conjunto com transmissoras de Cachoeira Paulista, 
Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis.

A unidade de Aracaju promove ainda cursos, 
grupos de oração e serviços de atendimento pessoal, 
além de atividades de lazer diversificadas. Conta com 
uma livraria, um escritório do Clube do Ouvinte, que 
atende sócios e arrecadadores que diariamente levam 
doações a projetos sociais. Um bazar da providência 
destinado a angariar recursos a pessoas carentes, 
além de atividades ligadas ao tradicional Ministério de 
Música, em Aracaju.

É um trabalho que honra o País e que serve de 
exemplo aos que estão conscientes do resgate da dívi-
da social brasileira, negligenciada por muitos governos 
e gerações. Só a partir de algum tempo é que essa 
dívida social vem sendo paga aos poucos. 

Mas ainda não foi paga totalmente. Isso não de-
pende apenas do Estado, mas também da sociedade. 
E isso está implícito na própria origem da Comunida-
de Canção Nova. Tudo começou com uma palavra de 
ordem, motivada pela sensibilidade social e vocação 
de servir: “Faça alguma coisa”, disse, naquela ocasião, 
o Bispo emérito de Taubaté, Dom Antônio Afonso de 
Miranda ao monsenhor Jonas Abib.

Num País de tantas carências, materiais e espi-
rituais, não foi preciso traduzir o apelo, prontamente 
atendido por Monsenhor Abib. A partir desse sinal, 
reuniu um grupo de 12 jovens e deu início a esse be-
líssimo trabalho, que, hoje, aqui, com muita honra e 
satisfação, o Senado Federal reconhece e homenageia. 
Um trabalho que, em pouco tempo, transbordou para 
muito além dos limites geográficos da pequena Chá-
cara Santa Cruz, sede e ponto de origem dessa Co-
munidade, ligada ao Movimento Católico Carismático.

Ressalto, mais uma vez, o caráter não sectário 
da Comunidade Canção Nova, que, em coerência com 
o princípio cristão de “fazer o bem sem olhar a quem”, 
estende a mão aos necessitados, independentemente 
de crenças, raças, gênero ou nacionalidade. Com isso, 
afirma e fortalece na prática, e não apenas na teoria, 
os valores humanistas da fraternidade universal.

Viva a nossa Canção Nova! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Parabéns, Senador Antonio Carlos Valadares.

Neste momento, o Deputado Gabriel Chalita gos-
taria de fazer a entrega de uma placa ao Eto e à Luzia.

Por favor, Deputado Gabriel Chalita.
O SR. GABRIEL CHALITA – “Somos chama-

dos, antes de tudo, a nos tornar homens e mulheres 
de Deus. Em tudo o que realizamos e fazemos, leva-
mos os traços do que somos. O nosso perfil assim se 
define: orante, fraterno e trabalhador. Profissionais de 
Cristo, se o Pai criou alguém Canção Nova, esta pes-
soa possui, pelo menos em embrião, o que acaba de 
ser enumerado acima.” Monsenhor Jonas Abib.

Pela excelência dos serviços prestados à so-
ciedade através da evangelização pelos meios de 
comunicação, que chegam a grande parte do Brasil 
e do mundo, o Senador Gim Argello e os Deputados 
Federais Eros Biondini e Gabriel Chalita têm a honra 
de homenagear o Sistema Canção Nova de Comuni-
cação pelos seus 33 anos de fundação.

Brasília, 27 de setembro de 2011. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Neste momento, convido a fazer uso da palavra o 
Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Ilustre Senador Gim Argello, Presidente desta sessão, 
caríssimos amigos Eros e Luzia Santiago, é uma honra 
e um privilégio estar aqui ao lado de vocês no momen-
to em que o Senado e a Câmara dos Deputados, de 
forma conjunta, prestam essa justíssima homenagem 
à Canção Nova. Ao lado do bravo e querido conterrâ-
neo Deputado Eros Biondini, trago aqui a palavra e a 
homenagem das Minas Gerais.

Quero saudar os Senadores aqui presentes na 
figura do Senador Antonio Carlos Valadares, primeiro 
signatário da proposição que permite ao Congresso 
Nacional homenagear hoje a Canção Nova. Permitam-
-me saudar os Deputados Federais aqui presentes na 
figura deste extraordinário parlamentar, o Deputado 
Gabriel Chalita.

Senhoras, senhores, representantes do Núncio 
Apostólico aqui presentes, trago uma muito singela 
palavra de um admirador antigo da Canção Nova. Não 
poderia deixar de trazer aqui o meu abraço carinhoso e 
a admiração de todos os mineiros à comunidade – se 
posso assim chamá-la – Canção Nova, que há mais 
de três décadas está entre nós, prestando tantos e tão 
relevantes serviços ao país.

Ouso dizer – digo isso com absoluta clareza 
– que poucas instituições da Igreja do nosso tempo 
conseguiram disseminar com tanta naturalidade e, ao 
mesmo tempo, com renovada convicção, a vocação da 
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evangelização, inaugurando o que eu poderia chamar 
de “novos púlpitos”, através dos modernos meios de 
comunicação, absolutamente fundamentais à disse-
minação da verdade entre nós.

Para formar homens novos para um mundo novo, 
como pontuam suas lideranças, a Canção Nova con-
seguiu erguer formidável sistema de comunicação, in-
tegrando TV, Rádio, WebTV, Facebook, Portal, Editora 
e centenas de retransmissoras país afora.

Se é hoje um autêntico instrumento diferenciado 
de interlocução com a sociedade, tornou-se, caríssima 
Luzia, caríssimo Eros, uma verdadeira benção, espe-
cialmente para aqueles que, muitas vezes, doentes ou 
impedidos por outros motivos, através dela renovam 
suas crenças e suas melhores esperanças.

Acredito que o Reconhecimento Pontifício, justo 
e merecido, reflete o que toda a Igreja no Brasil e a 
nossa comunidade sempre perceberam no dia a dia 
do trabalho de evangelização que os senhores condu-
zem. E, ao mesmo tempo, redobra a responsabilidade 
da Canção Nova e o seu desafio de alcançar todos 
os brasileiros e outras comunidades além das nossas 
fronteiras, como já acontece hoje, levando sempre sua 
mensagem de fé.

Mas a Canção Nova não se resume à boa comu-
nicação, todos nós sabemos disso. Ela é, em essência, 
um testemunho vivo de fé, que carrega consigo uma 
base muito forte e consistente de espiritualidade, tão 
essencial à vida de cada um de nós. Por isso, tem mul-
tiplicado sua admirável capacidade de mobilização. Por 
isso, é parte fundamental da nossa jornada comum – 
permita-me, Luzia, incluir-me nela.

Não tenho dúvida de que assim contribui a Can-
ção Nova decisivamente para o crescimento do nosso 
povo e dos nossos valores, através da educação pela 
fé. E encontra muitos de nós no compartilhamento das 
crenças de que podemos, sim, com as nossas convic-
ções e responsabilidades compartilhadas, construir 
uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual 
e – por que não dizer – mais feliz.

Que a presença da Canção Nova e esse traba-
lho admirável possam continuar abrindo fronteiras e 
caminhos novos para o futuro.

E me permitam, ao final, uma palavra de homena-
gem carinhosa à extraordinária figura de Monsenhor Jo-
nas Abib, referência para todos nós quando se fala num 
Brasil mais solidário, mais humano e mais generoso.

Parabéns a todos vocês! Contem sempre comi-
go, contem sempre com Minas Gerais como aliada 
das boas causas, das boas ideias e dos valores que 
juntos comungamos.

Muito obrigado e parabéns! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Parabéns, Senador Aécio Neves.

Convido para fazer uso da palavra o nobre Se-
nador Presidente do PMDB Nacional Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Cumprimento as autoridades que compõem a Mesa, 
já devidamente nominadas, e, em nome do Presidente 
desta sessão, Senador Gim Argello, cumprimento as 
demais autoridades presentes.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, minhas senhoras e meus senhores, é com imenso 
orgulho que me associo a esta homenagem à Comu-
nidade Canção Nova pelos 33 anos de construção de 
um novo caminho pavimentado pela fé e sinalizado 
pela esperança.

O objetivo maior do trabalho dessa Comunida-
de, iluminado pelos ideais do Padre Jonas Adib, é a 
formação do ser humano na sua integralidade, muitas 
vezes desviada por apelos comerciais exacerbados, 
que valorizam o bem material no lugar dos valores in-
ternos que formam a essência do homem concebido 
à imagem de Deus.

Portanto, a fé e a esperança da Comunidade Can-
ção Nova removem montanhas, na busca de um oásis 
no deserto de um mundo que tenta sobreviver a tantas 
guerras, a tanta violência, a tanta degradação humana!

A base da programação do sistema de comuni-
cação da Canção Nova, principalmente os seus canais 
televisivos, é a família, pilar mais que seguro para a 
sustentação dos melhores valores.

É bom lembrar que, no Brasil, as nossas crianças 
passam mais tempo frente à televisão do que senta-
das nos bancos escolares. Nesse sentido, a televisão 
molda os nossos cérebros. A televisão, portanto, pro-
jeta o nosso futuro.

Na Canção Nova, o conhecimento e a descoberta 
de novas tecnologias de comunicação são utilizados 
em função do coletivo, sem as apropriações indébitas 
de um individual que cada vez mais segrega e exclui. 
Nela, o conceito é o de comunidade, de ação coletiva 
orientada para um mesmo fim, de coesão, de união, 
de bem comum, de comunhão.

O compromisso da Canção Nova não tem sido 
apenas o de informar. É também e, principalmente, o 
de formar o cidadão na sua plenitude, com seus direitos 
e deveres, tendo como orientação, sempre, a verdade. 
E é esse compromisso com a verdade que tem dado 
à Canção Nova, nestes 33 anos, a legitimidade e a 
confiabilidade de todos os brasileiros, independente-
mente de condição social, de raça e também de credo.

É essa confiabilidade que propicia à Canção 
Nova, diferente das demais redes de comunicação, 
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ser financiada, tão somente, pelos seguidores de sua 
pregação evangelizadora. São atitudes individuais de 
quem acredita no coletivo, na solidariedade, na fra-
ternidade, na necessária união entre os povos. Não 
quero aqui dizer que as demais redes de televisão e 
rádios, enfim, toda a rede de comunicação não possa 
também informar, educar e prestar um bom serviço à 
coletividade.

As antenas das emissoras da Canção Nova são 
algo assim como agulhas de bússolas imantadas pelo 
Criador a orientar o norte da história de uma humani-
dade mais justa, mais democrática e verdadeiramente 
humana. Hoje, essa mesma bússola orienta povos de 
outros países, onde a Canção Nova fincou sua bandeira 
de fé e de esperança, quem sabe para deitar sementes 
de cultivo de uma história sem as guerras que ceifam 
vidas, a grande maioria inocentes.

Esta Casa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que não se tem furtado ao debate sobre o conteúdo 
veiculado em nossas redes de televisão, ao prestar esta 
justíssima homenagem à Canção Nova, enaltece o seu 
compromisso com o alto nível em sua programação.

Não posso deixar de mencionar aqui o grande 
trabalho realizado por um amigo, professor, escritor e 
correligionário do PMDB, Deputado Gabriel Chalita, 
que tem desempenhado um importantíssimo papel na 
Canção Nova como apresentador do programa Papo 
Aberto. Parabéns, Gabriel Chalita, líder de audiência 
nesse programa em São Paulo!

Ficam aqui minhas justas homenagens e meus 
sinceros agradecimentos a toda a equipe dessa emis-
sora pelo excelente trabalho que realiza.

Por fim, dirijo um agradecimento especial ao 
Monsenhor Jonas Abib, por ser o grande responsável 
pela existência dessa grande emissora católica brasi-
leira de televisão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Parabéns pelo sucesso!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Nós é que lhe agradecemos, nobre Senador Valdir 
Raupp.

Neste momento, fará uso da palavra o nobre Se-
nador Eduardo Amorim.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Gim Argello; Exmº Sr. 
Senador Antonio Carlos Valadares, meu conterrâneo, 
primeiro signatário da presente sessão, que foi uma 
feliz ideia; Sr. Wellington Silva Jardim; Deputado Fe-
deral Eros Biondini; Deputado Federal Gabriel Chali-
ta; Exmº Sr. Padre George Tajra; Exmº Senador Aécio 
Neves; minhas senhoras e meus senhores, como Se-

nador eleito por um Partido que defende também aqui 
os princípios cristãos, o Partido Social Cristão (PSC), 
como católico que sou, é um privilégio, é uma graça 
estar vivendo um momento como este.

Quero me somar ao meu conterrâneo, Senador 
Antonio Carlos Valadares, nesta justa homenagem 
à Comunidade Canção Nova, que completa seus 33 
anos de indiscutíveis serviços prestados a todos nós 
brasileiros, sobretudo.

A Comunidade Canção Nova possui, hoje, mais 
de mil membros, entre os quais sacerdotes, leigos ce-
libatários e casados, que vivem e trabalham em prol 
da evangelização em todo o País.

Essa Comunidade foi criada em 1978, com um 
grupo de doze jovens, na cidade de Queluz, em São 
Paulo, liderados pelo então Padre e hoje Monsenhor 
Jonas Abib. No ano seguinte, eles começaram a cons-
trução de quatro casas no sítio de Cachoeira Paulista, 
onde está a sede da Comunidade Católica Canção 
Nova. O reconhecimento pontifício, na condição de as-
sociação internacional de fiéis, foi alcançado em 2008.

A TV Canção Nova, fundada em 1989, tem, hoje, 
cinco geradoras e quase quinhentas retransmissoras. 
A Rádio, fundada em 1980, conta, desde 1995, com a 
rede de 28 emissoras. O grupo conta ainda com editora 
própria, com site e com aplicativos para dispositivos 
móveis. Além dessa eficiente rede de comunicação, a 
Canção Nova realiza trabalhos sociais relacionados à 
saúde, à assistência social e à educação de crianças, 
de jovens e de adultos por meio de diferentes proje-
tos, que formam a Rede de Desenvolvimento Social 
Canção Nova.

É um privilégio, é uma graça, é uma honra ter 
a Canção Nova entre nós brasileiros. No universo de 
possibilidades de participação dos leigos católicos na 
vida da Igreja, a Canção Nova é o que se chama de 
“nova comunidade”, caracterizada pelo fato de seus 
membros viverem de forma comunitária, exercendo 
suas atividades profissionais no local em que as emis-
soras estão sediadas e seguindo a doutrina religiosa 
da Igreja Católica.

Essas comunidades também são chamadas de 
“casas de missão”. A Canção Nova tem casas espa-
lhadas pelo Brasil, além de missões na França, na Itá-
lia, na Terra Santa, em Portugal, nos Estados Unidos 
e no Paraguai.

Eu gostaria de prestar minhas sinceras home-
nagens, meu reconhecimento, minha gratidão, como 
católico que sou, a todos que, com sua força e fé ina-
baláveis, plantam a semente do bem, por intermédio 
dos ensinamentos de Cristo. Sou católico. Por meio 
dessa admirável comunidade, que é a Comunidade 
Canção Nova, vem sendo prestado esse maravilhoso 
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serviço a todo o povo brasileiro, a todos nós e aos po-
vos além fronteira.

Agradeço muito a todos vocês que fazem a Can-
ção Nova. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Muito bem! Parabéns, Senador Eduardo Amorim!

Neste momento, gostaríamos de registrar a pre-
sença, que muito nos honra, do Deputado Federal 
Nelson Marquezelli, do Deputado Eros Biondini e do 
Deputado Gabriel Chalita.

Também está aqui o nosso Senador Jayme Cam-
pos, que é católico praticante, lá do nosso Mato Grosso. 
O Senador Blairo Maggi também esteve aqui. O Sena-
dor Rodrigo Rollemberg se encontra aqui e já vai falar. 
Registro também a presença da Senadora Marinor e 
da Senadora Vanessa.

Neste momento, convido para fazer uso da pa-
lavra um católico praticante, nosso querido Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, distintos membros que compõem a 
nossa Mesa, senhoras e senhores, eu não tenho dúvida 
da importância, nesses nossos dias, de uma “canção 
nova”, uma nova partitura, uma nova partitura para 
reger os destinos de nosso mundo.

Portanto, a comunidade Canção Nova é muito 
mais que um título que reverenciamos há 33 anos, o 
tempo exato que o próprio Cristo viveu entre os homens, 
à procura do resgate e da imagem e da semelhança do 
Criador. A Canção Nova veio com uma nova proposta 
de comunicação, uma nova proposta de comunicação 
de fraternidade entre os homens e traz no próprio título 
uma mensagem, a mensagem da “boa nova”.

Há muito que mudar neste nosso mundo de tan-
tos e tamanhos contrastes. Uma nova relação entre os 
homens de boa vontade, com menos concorrência e 
mais semelhança. O mundo não pode continuar com 
mais de um bilhão de famintos, enquanto os sistemas 
de comunicação insistem na ribalta dos premiados 
pela loteria da vida. O mundo não pode continuar es-
colhendo o canhão ou o pão. Há que se ter um novo 
paradigma para a humanidade, até mesmo para que 
ela continue sendo chamada de “humanidade”.

É à busca desse novo paradigma, para um novo 
mundo, uma nova era que a TV Canção Nova direcio-
nou as suas antenas.

Eu já não sei se qualquer semelhança é mera 
coincidência. É uma expressão válida se o assunto é 
a televisão.

Eu sempre digo que não sei se é a realidade que 
inspira a ficção ou se vice-versa, que a ficção inspira 
a realidade. Novela e noticiário, por exemplo, o que 

inspira o que, cá entre nós? Infelizmente, e isso é as-
sunto para os cientistas sociais, parece que dá mais 
ibope, hoje em dia, a má notícia. E essa mesma notícia, 
exatamente por chamar maior número de ouvintes e 
telespectadores, é veiculada como se fosse uma no-
vela em capítulos.

Infelizmente, também cada capítulo da vida real, 
como nas novelas, tem o condão de deixar na sala o 
gostinho do quero mais. Quem sabe esteja aí uma ra-
zão pela qual a multiplicação da violência, da má con-
duta, da falta de humanismo. O gosto de quero mais.

Eu tenho certeza de que a boa notícia tem tam-
bém efeito multiplicador, um quero mais benevolente, 
humano, solidário, fraterno. Quem sabe, então, tenha-
mos que nos inspirar muito mais no exemplo de vida 
de sistemas de comunicação, como é a Canção Nova.

Será que não estaria aí a base para a tal mudan-
ça de paradigma no caminho do resgate do verdadeiro 
sentido de humanidade?

Eu tenho certeza de que foi esta a inspiração do 
então humilde padre, hoje Monsenhor, Jonas Adib, 
quando idealizou a Comunidade Canção Nova: dissemi-
nar a boa nova para a construção dos melhores valores. 
E aqui levo o meu abraço ao Monsenhor Jonas Adib.

Sou um admirador. Confesso que há algumas 
pessoas que, desde a primeira vez, no momento em 
que as conheci e tive a oportunidade de apertar suas 
mãos, emocionaram-me profundamente. Um foi Dom 
Hélder Câmara, ainda Bispo Auxiliar do Rio de Janei-
ro; eu, Presidente da UNE. Ouvia falar, ouvia falar, 
mas, quando cheguei, pensei que ia ver uma figura 
monumental, apoteótica. Usava uma batina preta, 
toda esfarrapada. Era baixinho, pequenino, olhava de 
baixo para cima. Quando me abraçou, senti a presen-
ça de Deus em nosso meio. Quando conheci o Padre 
Jonas Adib e ele começou a contar suas ideias, seus 
sonhos, seus desejos, sua vontade, o que esperava, 
com o que contava, fui-me emocionando. Confesso 
que foi depois de falar com ele que criamos a Comis-
são Especial para estudar os programas de televisão 
aqui no Senado. Foi depois de conversar com ele, de 
ver a sua garra, a sua vontade, que acreditei que era 
possível. (Palmas.)

Tenho batido reiteradamente na tecla de que 
devemos, o mais rápido possível, resgatar esses va-
lores, reconstruir nossas melhores referências. Tenho 
80 anos – e não vejo aqui ninguém que tenha chegado 
aos 70, tenho mais de 15 anos do que o mais velho 
entre vocês –, ainda sou do tempo em que as discus-
sões sobre os grandes temas da vida se davam no tri-
pé família, escola e igreja. Sou filho da minha família, 
da minha escola e da minha igreja desde que eu era 
criança. Naquela época era assim: um grande círculo 
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orientado pelos pais, pelos mestres, pelos pastores. O 
objetivo era a formação do ser humano na sua essên-
cia. A humanidade como nos melhores dicionários: a 
natureza humana, o gênero humano, a benevolência, 
a clemência, a compaixão e a solidariedade.

Hoje, o círculo de discussões virou um semicírculo 
completado e orientado pela televisão. Já nem sei mais 
se somos nós a apertar os botões do controle remoto 
ou se somos nós os verdadeiros controlados pela tele-
visão. A grande preocupação já não é mais a essência 
da existência, mas a audiência; não mais a formação 
do ser humano, mas a informação ao consumidor.

Longe de mim querer imaginar, nestes nossos 
tempos, uma sociedade sem a televisão e sem as 
suas, agora, finas telas, sem a tecnologia que abre uma 
janela do mundo nas nossas salas, sem a sensação 
de ter o controle do universo na ponta dos dedos ao 
apertar do botão, sem a ideia, embora quase sempre 
falsa, de se sentir protagonista da história.

Por um longo tempo, reclamamos da televisão 
não ter cor. Agora, temos a sensação de que ela não 
tem apenas cor; tem gosto, um gosto duvidoso, muitas 
vezes um amargo gosto. É que a televisão deixou de 
ser um substantivo para se transformar em um verbo: 
ter. Já não importa mais tanto o cidadão, mas o con-
sumidor. Para a televisão, se ele tem, ele é; não é se 
não tem. Repito, já não importa mais tanto o cidadão, 
mas o consumidor. Para a televisão, se ele tem, ele é; 
se ele não tem, ele não é.

Aí está, portanto, a diferença de redes de comu-
nicação com a Canção Nova: para se resgatar o cida-
dão no seu melhor sentido, é preciso que se busque 
o ser antes do ter.

A Canção Nova cortou o vício que teima em colo-
car a televisão como sujeito da história. E nós, objetos. 
Na busca pela verdadeira essência do ser humano, ela 
inverteu esse viés. O ser humano na Canção Nova é 
o senhor da história.

A Canção Nova é como se, em um mesmo círcu-
lo, colocássemos a família, a escola, a igreja. O pai, o 
mestre e o pastor estão ali, na Canção Nova.

A oração como ação, a ação como oração.
A Canção Nova não tem patrocinadores aos 

moldes da TV comercial. Ela é algo assim como se o 
parlamento também não se elegesse com recursos 
privados, principalmente de grandes corporações.

Coincidência: são praticamente os mesmos os 
patrocinadores da TV comercial e os financiadores de 
campanha eleitoral. Coincidência?

Quem sabe, então, também o parlamento esteja 
necessitando de uma “canção nova”?

Quem sabe esta sessão não seja, tão somente, 
uma homenagem mais que merecida pelos 33 anos 

da Comunidade Canção Nova? Aos seus sistemas de 
rádio e televisão?

Quem sabe ela poderia ser, também, uma boa 
nova para as consciências de todos os representantes 
de uma comunidade maior, exatamente aquela que 
clama por novos paradigmas? Por uma nova prática 
de humanidade?

Quem sabe possamos, então, longe da sanha 
do ter, que financia a campanha política e a comuni-
cação comercial, formular leis e construir referências, 
de acordo com as nossas próprias consciências, e não 
para atender a imposições individuais ou de pequenos 
e determinados grupos?

Quem sabe possamos ouvir e ver programas de 
rádio e TV menos impregnados de subliminares co-
merciais? Formular leis sem o custo da indicação do 
apadrinhado facilitador da corrupção? Sem a emen-
da orçamentária direcionada para o financiador da 
campanha?

Quem sabe, então, nesta merecida homenagem, 
tivéssemos mais a ouvir do que a falar? Aqui devería-
mos falar menos e ouvir mais.

Que as antenas da Canção Nova tenham, en-
tão, cada vez mais, alcance, mas que elas cheguem, 
também e principalmente, a estes plenários, aos ga-
binetes e a todos os níveis de todos os poderes, para 
que possam inspirar um novo paradigma, um novo 
mundo, um verdadeiro sentido de humanidade, “uma 
verdadeira canção nova”!

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Gim Argello deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Wilson Santiago. 

Não está presente.
Senador Wellington Dias.
Senadora Ana Rita.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador José Sarney; Sr. Se-
nador Antonio Carlos Valadares, a quem quero cum-
primentar pela iniciativa desta sessão; Senador Gim 
Argello; Sr. Wellington da Silva Jardim, cofundador da 
comunidade Canção Nova e Presidente da Fundação 
João Paulo II; Srª Luzia Santiago, cofundadora da co-
munidade Canção Nova e Vice-Presidente da Asso-
ciação Privada Internacional de Fiéis; prezado Depu-
tado Eros Biondini; prezado amigo Deputado Gabriel 
Chalita; prezado Reverendíssimo Padre George Tajra, 

87ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39101 

representando o Arcebispo de Brasília, Reverendíssi-
mo Sr. Dom Sérgio da Rocha; prezadas Senadoras e 
Senadores; prezados convidados que nos honram hoje 
com sua presença no plenário do Senado, junto-me a 
todos os que neste Senado Federal e pelo Brasil afo-
ra se irmanam na sincera homenagem à comunidade 
Canção Nova, pela passagem dos seus 33 anos de 
fecunda existência.

Começo a lembrar que esta sessão se justifica, 
basicamente, por duas razões essenciais: a primeira 
delas diz respeito à presença católica na formação his-
tórica de nosso País. Sabemos todos que a partir das 
caravelas portuguesas que para aqui vieram e, sobre-
tudo, a partir do momento em que a metrópole decidiu-
-se pela efetiva colonização de suas terras americanas, 
a presença desses religiosos tornou-se permanente e 
profunda a sua atuação. Não há, pois, como dissociar 
nossa formação histórico-cultural da influência exercida 
pela Igreja Católica ao longo dos séculos. 

A segunda razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, senhoras e senhores convidados, que nos 
honram com sua presença, concentra-se na própria 
Canção Nova. Em verdade, a semente lançada pelo 
Monsenhor Jonas Abib há mais de três décadas, fruti-
ficou, expandiu-se e passou a agir em várias direções, 
mas tendo sempre por norte a finalidade que lhe dá 
sentido e é sua própria razão de existir: a evangelização.

Sr. Presidente, creio que a Comunidade Canção 
Nova nasceu para preencher uma lacuna, em meio 
ao turbilhão de incessantes transformações da vida 
moderna, da recorrente busca da realização material 
e do constante apelo ao individualismo narcisista, so-
breveio uma espécie de vazio espiritual.

A crise dos valores tradicionais que não mais se 
coadunavam com a inovadora realidade impulsionada 
pelo notável desenvolvimento científico e tecnológico 
acaba por fazer do homem o depositário natural de 
angústias e medos, algo capaz de fazê-lo sentir-se 
profundamente só em meio à multidão.

Penso que a Canção Nova veio oferecer sábia 
resposta a esse mal-estar da civilização. Seu crescen-
te número de adeptos, seguidores e colaboradores, é 
a prova maior de que a disseminação da Boa Nova, 
nos moldes em que ela atua, encontrou terreno fértil. 

Estou convencido de que a busca da transcen-
dência impele milhões de fiéis a entender a assimilar 
a mensagem da Canção Nova. Acredito residir neste 
ponto o êxito da Canção Nova. Além da inspiração 
divina, que certamente e sempre a acompanha, ela 
busca atingir os corações, a partir da eterna sabedo-
ria bíblica, e o faz nas condições proporcionadas pelo 
mundo contemporâneo. 

Justamente por isso a Canção Nova utiliza-se 
dos modernos meios de comunicação de massa, cuja 
linguagem domina com perfeição. Ao oferecer produtos 
de elevada qualidade, cuja elaboração denuncia profun-
do esmero profissional, atinge, conquista e cativa um 
público fiel, sedento da palavra e pronto a aproximar-
-se do Pai e reconciliar-se com o Ele.

Que a Canção Nova continue a sua abençoada 
caminhada, ao ser elevada à condição de Associação 
Internacional de Fieis. Mediante o reconhecimento 
pontifício do Vaticano, a comunidade viu-se prestigia-
da pelo comando da Igreja. 

Ao difundir rápida e profundamente pelos mais 
diversos rincões da Pátria, ela recebe o reconhecimento 
dos milhões de brasileiros, homens e mulheres que al-
mejam a paz e anseiam pela Luz que emana dos céus. 
Afirmo que, 33 anos depois, o Monsenhor Jonas Abib 
pode olhar para trás e concluir que a conclamação de 
D. Antônio Afonso de Miranda Faça alguma coisa foi 
fielmente cumprida. 

Assim, só me resta desejar vida longa à Can-
ção Nova!

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

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

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Presidente José Sarney; 
Srªs e Srs. Convidados, quero cumprimentar todos os 
integrantes da Mesa e cumprimento a todos. Em pri-
meiro lugar, cumprimento o Senador Antonio Carlos 
Valadares, primeiro signatário para a realização deste 
importante ato, desta importante solenidade de home-
nagem aos 33 anos da Fundação Canção Nova. Cum-
primento também o Senador Gim Argello e também 
o Senador Wellington Silva Jardim, assim como a Srª 
Luzia Santiago. Por intermédio do Sr. Wellington e da 
Srª Luzia, eu cumprimento não apenas os integrantes 
da Mesa, inclusive nossos companheiros Deputados 
que aqui estão, mas cumprimento por meio deles to-
das as senhoras e senhores que participam deste im-
portante momento.

A realização desta Sessão Solene, para comemo-
rar os 33 anos de fundação da “Comunidade Canção 
Nova”, uma das mais importantes bases de mobiliza-
ção católica do nosso País e que muito, Senador Vala-
dares e Senador Presidente José Sarney, engrandece 
esta Casa.

Há 33 anos, a “Comunidade Canção Nova” está 
a serviço da Igreja Católica, no Brasil e em vários pa-
íses do mundo. Ela mantém sedes próprias na Itália, 
Portugal, França, Estados Unidos e na Terra Santa. 
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Seu trabalho cotidiano consiste em transmitir a dou-
trina católica pelos meios de comunicação.

O ano de 2008 foi marcante para a “Comunida-
de Canção Nova”. Os estatutos do movimento foram 
examinados pela Santa Sé e receberam a aprovação 
do Papa, O diploma pontifício foi um triunfo, porque 
consagrou a importância da Comunidade em seu tra-
balho de evangelização, elevou o seu carisma e sua 
presença entre os católicos e abençoou a sua ação 
missionária em todo o território nacional.

Para todos os seus membros, o reconhecimen-
to pontifício dos estatutos da “Canção Nova” foi uma 
graça alcançada. O fato de ter sido definida como uma 
Associação Internacional de Fiéis, significou que a 
Santa Sé, através do seu Conselho Pontifício para os 
Leigos, considerou que a “Canção Nova” estava apta 
para trilhar o seu caminho de fé e de pregação, não 
somente no Brasil, mas, também, em qualquer país do 
mundo. Dessa forma, a “Comunidade Canção Nova” 
se tornou Universal e a sua comunhão com a Igreja 
significou, igualmente, uma comunhão efetiva com o 
Papa e com os Bispos, que são, de acordo com os 
seguidores das Doutrinas Católicas, os verdadeiros 
sucessores dos apóstolos de Cristo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convida-
dos, Senhoras e Senhores, os primeiros encontros que 
motivaram o surgimento da Comunidade Canção Nova 
aconteceram, como aqui foi dito, na fazenda Morada 
do Sol, no Município de Areias, em São Paulo. Mon-
senhor Jonas Abib aqui não está, mas está nos as-
sistindo neste momento. Quero lhe mandar um abraço 
fraterno, carinhoso. Infelizmente, não pôde aqui estar, 
mas é como se aqui estivesse. À época sacerdote de 
Cachoeira Paulista, homem de fé e de Deus, um dos 
mais destacados da Igreja Católica, foi o fundador da 
Comunidade Canção Nova. 

Graças ao reconhecimento de todos os católi-
cos, o trabalho de evangelização dos missionários, 
e aqui me refiro e destaco também que muitos nos 
ajudaram nessa caminhada, quero cumprimentar a 
todos, cumprimentando mais uma vez o Sr. Wellington 
e a Srª Luzia pelo trabalho que foi de grande ajuda ao 
Monsenhor Jonas Abib e, graças ao reconhecimento 
de todos os católicos, o trabalho de evangelização de 
todos os Senhores e de muitos outros, difundido pela 
rede de comunicação que faz parte da estrutura da 
Canção Nova, constitui uma das maiores forças dessa 
Associação Internacional de Fiéis. 

Apenas para termos uma noção, uma pequena 
noção de sua representatividade, da aceitação da 
mensagem que transmite, basta dizer que o Portal 
Canção Nova conta em média com mais de sete mi-
lhões de acessos mensais. Isso é muito bom, porque 

em grande parte é a juventude brasileira, jovens, me-
ninos e meninas que buscam através da fé, através 
da atividade comunitária, que alimenta não apenas a 
carne, mas acima de tudo o espírito, nós estamos aju-
dando, a Canção Nova está ajudando a construir uma 
sociedade muito melhor, graças a Deus. Atualmente, o 
Monsenhor Jonas Abib ocupa o cargo de Presidente de 
Honra da Fundação João Paulo II, entidade mantene-
dora do Sistema Canção Nova de Comunicação, que 
hoje engloba diversas estações de rádio e televisão, 
Internet, editoras, jornais, revistas e outros veículos. 
Ele faz parte, igualmente, do Conselho da Renovação 
Carismática Católica do Brasil. 

E aqui abro um novo parêntese, Senador Cíce-
ro, para dizer que eu estava olhando a revista Canção 
Nova, que mostra todos os Estados onde a Rádio 
Canção Nova tem sede; mas na nossa Amazônia, Se-
nador José Sarney, apenas dois Estados têm a rede 
de Rádio Canção Nova. Não há Rádio Canção Nova 
no meu Amazonas, no Estado do Pará, do Acre, de 
Rondônia, de Roraima, mas tenho certeza de que, em 
breve, nesses Estados chegará também essa impor-
tante emissora de rádio.

E convém acrescentar também que, em toda sua 
vida pastoral, o Monsenhor Jonas Abib sempre foi elo-
giado por todos os seus amigos e superiores, pela sua 
correção e pela sua vocação. 

Srªs e Srs. Senadores e convidados, o Padre Jo-
nas costuma dizer que, na Igreja, há lugar para todos, 
mas, na evangelização, os leigos podem ir aonde os 
bispos e os padres não podem chegar. Para ele, o lei-
go é o primeiro apóstolo de sua casa e de sua família, 
da sua mulher, do seu marido, do seu companheiro, 
da sua companheira, dos seus filhos.

E eu quero aqui concluir este meu breve discur-
so, este meu breve pronunciamento com uma frase de 
sua autoria: “Coloque sua vida a serviço de Deus, pois, 
assim, estaremos construindo uma sociedade melhor.”

Parabéns a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Boa 
tarde a todos e a todas.

Eu queria fazer uma saudação especial ao Se-
nador Antonio Carlos Valadares, que é o proponente 
desta sessão de homenagem aos 33 anos da Canção 
Nova. Vim aqui muito especialmente por dois motivos, 
Senador Gim Argello. Um deles é para fazer uma sau-
dação pelos 33 anos da Comunidade Canção Nova e 
a toda comunidade católica brasileira, especialmente 
pelo trabalho que o Instituto Canção Nova realiza, na 
perspectiva da valorização da criança e do adolescente.
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Sou Presidente da Subcomissão da Infância e 
da Adolescência, vinculada à Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal, e estou na relatoria da 
CPI do Tráfego Humano. Sabemos que, lidando com 
as crianças vulneráveis, com os adolescentes vulnerá-
veis, sem oportunidade de escola, de políticas públicas, 
o quanto essas crianças são presas fáceis nas mãos 
dos traficantes, nas mãos dos violadores de direitos. E 
vocês acabam, de forma transversal, fazendo o papel 
do Estado brasileiro, atuando na defesa dos direitos 
da infância e da adolescência. E isso há de se louvar, 
há de se valorizar. 

Abrem, inclusive, condições favoráveis, com um 
projeto pedagógico-social que, hoje, abriga cerca de 
1.025 crianças. Eu pude observar nos relatórios que 
são alunos matriculados, que frequentam regularmente 
o instituto. Provavelmente, essas 1.025 crianças não 
vão constar das estatísticas do Governo Federal, espe-
cificamente do Ministério da Justiça, do último relató-
rio, da última pesquisa realizada pelo governo, que dá 
conta que as mortes por homicídios de adolescentes 
de 15 a 24 anos, aumentou 111%, geralmente negros 
e pobres, nos anos de 2008 a 2010, que é o ano que 
avalia a situação de violência no País. A pesquisa foi 
feita para avaliar esse período.

Então, essas crianças, provavelmente, estarão 
salvas dessa situação de violação de direitos. Essas 
crianças, pelo trabalho de integração que vocês fazem 
junto às famílias, acompanhando as dificuldades, in-
clusive no processo de ensino-aprendizado, terão um 
futuro bem melhor.

Então, eu vim aqui para valorizar essa parte. Eu 
não conheço a totalidade. No pouco tempo que nos 
resta para sentar à frente da televisão, assisto eventu-
almente a alguns programas e vejo que os programas 
sempre estão voltados para essas questões sociais e 
para os valores éticos a que muito bem fez referência, 
aqui, o Senador Pedro Simon.

Acho que o mundo, a despeito da escolha religio-
sa que cada cidadão faça, precisa afirmar ainda mais, 
a cada dia, a cada minuto, os valores de justiça, de 
liberdade, de fraternidade e de solidariedade. 

Eu acho que esse é um ato de solidariedade que 
a Canção Nova presta a essas crianças e eu quero 
valorizar, neste momento em que vocês festejam os 
33 anos de existência da Canção Nova, esse trabalho.

Aproveito a oportunidade para fazer um convite 
aos presentes e ao povo brasileiro, especialmente à 
comunidade católica de Brasília e redondeza. Amanhã 
celebraremos, aqui no Senado Federal, a edição nº 218 
do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

Sou paraense e tenho muito orgulho disso e tam-
bém de ter no Pará uma festa que congrega não só a 

comunidade católica, mas o ecumenismo, congrega, 
enfim, a pluralidade da cultura paraense e brasileira, já 
que hoje o Círio de Nossa Senhora de Nazaré faz parte 
do calendário nacional, faz parte dos eventos culturais, 
incluído como patrimônio cultural do povo brasileiro. 

Portanto, amanhã, às 14 horas, faremos uma 
homenagem ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, 
em que teremos a alegria de receber aqui o Arcebispo 
de Belém, o organizador da festa do Círio e a imagem 
peregrina, que já veio ao Congresso Nacional e foi 
recebida pelos Presidentes da Câmara e do Senado. 
Então, amanhã, teremos uma sequência de homena-
gens que gostaríamos até que fossem homenagens 
bem mais amplas, porque tem muito da cultura para-
ense envolvida no conteúdo Círio de Nazaré. Mas as 
nossas condições aqui não são adequadas para que 
a gente fortaleça ainda mais esse encontro, que será 
transmitido pela TV Senado, pela Rádio Senado e que 
nos possibilitará falar e expressar um pouco do senti-
mento do povo paraense de ter o Círio como patrimô-
nio cultural do povo brasileiro.

Convido a todos e a todas para, amanhã, com-
partilharmos desse momento de homenagem à edição 
nº 218 do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

No mais, desejar longa vida para a Canção Nova, 
e que cada vez mais vocês nos ajude a lutar para que o 
Poder Público, os governos que se sucedem no Brasil 
tenham mais cuidado, mais amor, mais solidariedade 
com as crianças e com a juventude brasileira.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Senador José Sarney primeiro 
signatário da presente sessão; Exmo Sr. Senador An-
tonio Carlos Valadares, lá do nosso querido Estado de 
Sergipe – nossas homenagens! –; Exmo Sr. Senador 
Gim Argello, daqui da Capital do nosso País, o Distrito 
Federal; cofundador da Comunidade Canção Nova e 
Presidente da Fundação João Paulo II, Sr. Wellington 
Silva Jardim; cofundadora da Comunidade Canção Nova 
e Vice-Presidente da Associação Privada Internacional 
de Fiéis, Srª Luzia Santiago; Deputado Federal e apre-
sentador do Programa Mais Brasil na TV Canção Nova, 
Exmo Sr. Deputado Eros Biondini; Deputado Federal e 
apresentador também do Programa Papo Aberto na 
TV Canção Nova, Exmo Sr. Deputado Gabriel Chalita; 
Vigário-Geral da Arquidiocese de Brasília, Revmo Sr. 
Padre George Tajra, representando o arcebispo de 
Brasília, Revmo Sr. Dom Sérgio da Rocha – é Tajra, des-
culpe a pronúncia, já corrigi, muito obrigado –; demais 
autoridades; nosso Embaixador do Equador, Exmo Sr. 
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Horacio Sevilla-Borja; o Padre da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB, Revmo Sr. Geraldo Martins 
Dias; Primeiro Conselheiro da Nunciatura, Revmo Sr. 
Monsenhor Piergiorgio Bertoldi, representando Núncio 
Apostólico, Sr. Dom Lorenzo Baldisseri; intérpretes das 
canções “Um Consagrado para Amar” e “Compromis-
so”, Srª Eliana Ribeiro e Sr. Márcio Valério Mendonça 
Tomaz; interpretando o Hino Nacional, nosso Coral 
do Senado, sob a regência de Glicínia Mendes e, ao 
piano, Ana Gomide; demais membros da Comunidade 
Canção Nova; senhoras e senhores.

A Comunidade Canção Nova comemora 33 anos 
de existência e merece dos brasileiros católicos – no 
meu caso, sou católico – e dos não católicos uma 
saudação especial pela data. A bem da verdade, a 
maioria de nós tomou conhecimento desta comuni-
dade por meio da exibição de sua grade televisiva na 
rede fechada de TV.

Tal modernização tem lhe rendido novos adep-
tos, demonstrando que a Igreja Católica entendeu o 
recado do novo século, expandindo seu rebanho em 
direção a novas searas.

A rede televisiva Canção Nova ocupa, aqui em 
Brasília, por exemplo, o canal 25 e transmite uma varie-
dade de programas hegemonicamente relacionados às 
práticas e aos debates da juventude católica brasileira.

Na condição de fio condutor da programação, 
invoca-se a linguagem musical como veículo privilegia-
do da propagação da mensagem divina, do processo 
inexaurível da evangelização. 

E o resultado não poderia ser mais abençoado, 
visto que sua programação tem atraído jovens de di-
versas faixas etárias, seja pela qualidade da produção 
musical, seja pela seriedade da mensagem evangélica 
ali compartilhada. Ao contrário do que poderia transpa-
recer, a simplicidade dos estúdios e dos equipamentos 
exprime uma modéstia material bem harmonizada com 
a singeleza da filosofia cristã, que prega o desapego 
material em favor da assistência altruísta e solidária 
aos mais necessitados.

Nesse ambiente de despretensão exibicionista – 
tão rara no showbiz da televisão brasileira –, um dos 
mais notáveis âncoras da TV Canção Nova tem sido o 
talentoso Padre Fábio, cuja bela voz e meditação densa 
irradiam ânimo, fé e coragem. Ao lado dele, por diver-
sas vezes, o nosso Deputado Gabriel Chalita acom-
panha os acordes evangelizadores, compartilhando 
experiências diárias que unem, em um só diapasão, o 
compromisso religioso com a missão política.

Sr. Presidente, Senador José Sarney, nesse com-
passo de fé, não me surpreende a palavra de ordem 
adotada pela Canção Nova em sua fundação. “Faça 
alguma coisa”: eis o lema por detrás dessa força que 

move tal corrente religiosa do catolicismo. Trata-se de 
um grito de apelo tão ecumênico, que, há mais de três 
décadas, ecoa forte nas ações abençoadas do Mon-
senhor Jonas Abib, dentro e fora da Igreja.

Não fortuitamente, a história da Canção Nova se 
instaura em 1978, por 12 jovens seminaristas liderados 
pelo mesmo Padre Jonas Abib, salesiano de vida exem-
plar. Naquela ocasião, mal se podia vislumbrar que tal 
afinidade e vibração religiosa iriam arrebatar corações 
e mentes da comunidade local, chegando até a viajar 
para muito além dos limites geográficos da Chácara 
Santa Cruz. Era lá que o grupo se reunia na condição 
de sede dessa comunidade ligada ao Movimento Cató-
lico Carismático, situada entre o Rio de Janeiro e São 
Paulo, no Município de Cachoeira Paulista.

De fato, Sr. Presidente, a ênfase criativa deve re-
cair sobre o papel do Padre Jonas no erguimento da 
Canção Nova. Seminarista salesiano em Lorena, São 
Paulo, sempre demonstrou especial vocação pela ex-
pressão musical religiosa. Cantor, músico e compositor 
de inegável competência, Padre Jonas converteu sua 
dádiva artística em produtiva ferramenta de transmis-
são e propagação da palavra divina.

A história da Canção Nova, não por acaso, con-
funde-se com a vida e com o ministério desse líder re-
ligioso. Desde cedo, dotado dos predicados musicais, 
dedicou-se à evangelização de jovens na função de 
animador em retiros espirituais. Fundador e o grande 
timoneiro espiritual dessa comunidade católica atuante, 
o Padre Jonas energizava a vida de pessoas de dife-
rentes estados de espiritualidade, vivendo em sadia 
convivência com a missão de evangelizar.

E a vigília evangelizadora musical não cessou 
mais. Ela continua em construção todos os dias por 
mais de mil membros – a maioria anônima –, entre sa-
cerdotes, seminaristas, leigos, celibatários, casados, 
homens, mulheres, pais, mães e filhos de diferentes 
idades, profissões, origens e nacionalidades.

Mais especificamente, foi a partir de um encon-
tro, em 1976, com Dom Antônio Afonso de Miranda, 
na época Bispo de Lorena (SP), que surgiram as ba-
ses evangelizadoras da Canção Nova. Naquela opor-
tunidade, convocado ao escritório episcopal, Padre 
Jonas, então, com 37 anos, recebeu a missão de pôr 
em prática a exortação apostólica intitulada Evangeli-
zação no Mundo Contemporâneo, assinada pelo Papa 
Paulo IV, em 1975. Naquele documento, o Santo Pa-
dre reconhecia que nem todos os batizados estavam 
sendo devidamente evangelizados.

À luz dessa exortação, Padre Jonas e seus com-
panheiros da Canção Nova foram convidados a traba-
lhar com jovens, levando em consideração a recomen-
dação papal de realizar os trabalhos de evangelização 
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com os recursos modernos dos meios de comunicação 
de massa. Foi inspiração suficiente para que emergisse 
o Sistema Canção Nova de Comunicação.

Durante os anos de 1976 e 1977, Padre Jonas 
oferecia encontros denominados Catecumenatos. Tra-
tava-se de um curso de catequese para jovens, por in-
fluência do qual os pais passaram a participar diante 
da santificadora transformação dos filhos. Dessa forma, 
acontecia ao pé da letra o que declarava o documen-
to apresentado por Dom Antônio Afonso de Miranda 
ao Padre Jonas: “[...] Tocados pela graça, descobrem 
pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a 
necessidade de a Ele se entregar”. 

Transcorrido algum tempo, o próprio Padre Jo-
nas sentiu a necessidade de lançar um novo desafio 
à juventude. Por que não iniciar um catecumenato in-
terno, no qual os jovens deixariam a família, a casa e 
os estudos para se entregarem ao Espírito Santo? Dito 
e feito. Em 1978, inaugurava-se a Comunidade Can-
ção Nova com seu primeiro compromisso de inspirar 
jovens para uma experiência, ainda que temporária, 
de entrega absoluta a Cristo.

Mas ainda não era suficiente. Deus queria muito 
mais desse profeta da modernidade e inoculou forte-
mente em seu coração o próximo empreendimento. 
Em uma era tão marcada pelos meios de comunica-
ção social, o aprofundamento interior da fé não poderia 
prescindir dos serviços midiáticos. Com efeito, quando 
destinados ao serviço do Evangelho, tais meios são 
suscetíveis de ampliar, quase até o infinito, o campo 
para poder ser ouvida a palavra de Deus. Neles en-
contra uma versão moderna e eficaz do púlpito, graças 
ao qual consegue falar às multidões.

Sr. Presidente, nesse contexto, emerge, em 1989, 
a TV Canção Nova, emissora católica da Fundação 
João Paulo II, transmitindo a celebração de uma Santa 
Missa inaugural, por meio de uma retransmissora da 
TV Educativa do Rio de Janeiro. Baseada em Cacho-
eira Paulista, seu alcance não ultrapassava o território 
local e cidades vizinhas.

Anos depois, a programação foi também divul-
gada por outros canais, até começar a ser exibida via 
satélite através da TV Executiva Embratel. Em 1997, 
formou-se a Rede Canção Nova de Televisão com a 
aquisição da TV Jornal em Aracaju, Sergipe – Esta-
do do nosso querido signatário do requerimento para 
realização desta homenagem, Senador Valadares –, 
gerando a programação para toda a região Nordes-
te. Em 2007, com apenas dez anos de formação de 
rede, a TV Canção Nova estabeleceu-se como a maior 
emissora de televisão finalmente católica do Brasil. Já 
fazia tempo! 

É por isso minha emoção e é essa a razão pela 
qual estou me aprofundando no tema desta tribuna. 
Peço perdão por ter me alongado um pouco, além dos 
termos do nosso Regimento.

Para se ter uma ideia de sua expansão, a TV 
Canção Nova possui em sua sede, em Cachoeira 
Paulista, cinco estúdios e três espaços para eventos, 
o maior dos quais com capacidade aproximadamente 
para cem mil pessoas. Apontado como o maior vão 
livre coberto da América Latina, tem servido de cená-
rio para a diversificada programação diária, ancorada 
em uma área sonorizada e equipada com tecnologia 
de vídeos e telões. 

Para encerrar, Sr. Presidente, devemos reiterar 
nossas congratulações por mais um aniversário da 
Canção Nova, desejando a toda a Igreja Católica mui-
to sucesso no exaustivo, mas gratificante processo de 
evangelização dos jovens brasileiros. 

Por fim, à comunidade religiosa que opera mais 
de perto toda essa engenharia evangelizadora com os 
recursos desafiantes da mídia moderna, parabeniza-
mos, pela entrega incomensurável de todos em prol 
de um mundo mais cristão. 

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

– AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Wilson San-
tiago, eu pediria aos oradores ainda inscritos que usas-
sem da palavra por no máximo cinco minutos, porque 
já nos aproximamos da Ordem do Dia, e esta soleni-
dade foi destinada ao período do Expediente da Casa.

Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago. 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, ordem dada é para ser cumprida! 

Sr. Presidente do Senado Federal Senador José 
Sarney, meu caro amigo Senador Antonio Carlos Vala-
dares, autor desta feliz iniciativa, demais integrantes da 
Mesa, representantes da comunidade Canção Nova, 
espalhada por vários estados do Brasil, que tantos 
bons exemplos tem dado a todos nós brasileiros, es-
pecificamente àqueles que apostam num futuro me-
lhor, em oportunidades melhores para toda população 
brasileira, especificamente os mais jovens.

Sr. Presidente, a iniciativa do companheiro Sena-
dor Antonio Carlos Valadares é uma das mais impor-
tantes que esta Casa já celebrou ao longo do tempo, 
e isso por várias razões. 

A Comunidade Canção Nova, pelo conhecimento 
que temos de sua história, tem sido um exemplo desde 
a sua formação, em 1978, até os dias de hoje. Capta 
jovens, pessoas que queiram de fato entrar na linha 
da religião católica, mas também, em determinados 
momentos, respeitando religiões dos demais. Jun-
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tos têm construído um caminho promissor para toda 
a população que segue esse caminho e servindo de 
exemplo para muitos daqueles que têm a tentação de 
seguir rumos que não são melhores para a formação 
da família, dos jovens, e para a construção de um país 
mais justo. Além disso, formam uma consciência digna 
para enfrentar os desafios que o mundo nos apresenta. 

Sr. Presidente, ao longo desses anos de criação 
da Comunidade Canção Nova, nós, que acompanhamos 
a história iniciada por doze jovens, vemos que hoje são 
mais de 100 mil, e a cada dia cresce com os que se 
integram e procuram dar continuidade às finalidades 
daquela origem, àqueles objetivos, no sentido de fazer 
o bem e de orientar as pessoas para um futuro melhor. 

Tudo isso nos gratifica e até exige que levemos 
esse pensamento aos recantos deste País, para, jun-
tos, termos condições de enfrentar os desafios que a 
vida nos impõe em todos os sentidos. 

Sr. Presidente, quero cumprir a determinação 
de V. Exª de usar cinco minutos no máximo, de modo 
que não se dê alongamento maior a este momento da 
sessão, apesar da significativa importância do mesmo. 

Eu quero, neste momento, parabenizar todos os 
que iniciaram a Comunidade Canção Nova com o pro-
pósito de unificar pessoas, trazendo para a comunidade 
aqueles que ainda não se convenceram da importância 
da mesma e do bem que produz para a comunidade 
brasileira, especificamente os jovens, no momento em 
que todos nós enfrentamos as dificuldades que a vida 
nos oferece. E a facilidade que também a vida oferece...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– ... àqueles que deixam de seguir esse caminho e to-
mam outros caminhos, como o da droga e o de outros 
males que prejudicam e destroem as famílias brasileiras.

Parabéns a todos. Que Deus continue nos aben-
çoando, fazendo com que esse caminho continue 
sempre aberto e promissor para o futuro de todos nós. 

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

– AP) – Muito obrigado, Senador Wilson Santiago. 
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos. 
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta. 
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Senador Flexa Ribeiro, o Senador Jayme Campos 
acaba de chegar. Ele estava inscrito antes de V. Exª. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente José Sarney; meu caro e ilustre amigo 

Senador Antonio Carlos Valadares, autor do requeri-
mento; Senador Gim Argello; prezado Deputado Cha-
lita; autoridades da Canção Nova; demais Senadores 
e Senadoras; convidados, serei breve. Quero apenas 
dar meu testemunho do trabalho de evangelização 
e do trabalho social que a Canção Nova presta em 
nosso País.

Ao fazer uma reflexão neste evento que está 
sendo realizado nas comemorações dos 33 anos da 
Canção Nova, cheguei à conclusão que essa é uma 
obra divina, feita pelas mãos de Deus, porque só os 
colaboradores não seriam suficientes.

Eu, particularmente, tenho uma admiração toda 
especial por essa comunidade. Sou católico pratican-
te. Recordo-me muito bem, Wellington, Luzia, de que, 
lá atrás, há vinte anos, um velho e saudoso amigo 
meu, que o Senador Sarney conhece e que muitos 
aqui conhecem, o Senador Jonas Pinheiro, junto com 
D. Celcita Pinheiro, que os senhores conhecem muito 
bem, insistiu, certa feita, que tínhamos de ir a Cacho-
eira Paulista, para conhecer aquela obra social. E ali 
fui com minha esposa. Conheci e visitei o local. E eu 
dizia ao Senador Jonas Pinheiro que ele não precisava 
de melhor cabra eleitoral do que o Monsenhor Jonas 
Abib, porque eles tinham uma ligação muito forte. Nas 
eleições, o Padre Jonas fazia cartinha, dizendo que o 
Senador Jonas Pinheiro, até então Deputado Federal 
– ele foi Deputado Federal por três mandatos –, era 
um homem do bem, o que é verdade. Feito isso, co-
mecei a frequentar o Rincão, na minha querida cidade 
de Várzea Grande, no Mato Grosso, que é um dos rin-
cões mais antigos da Canção Nova, aonde vou para 
participar dos eventos.

Diante de tudo isso, eu não poderia deixar de tra-
zer aqui meu testemunho desse trabalho magnífico e 
extraordinário que faz a Canção Nova. Se não houvesse 
a Canção Nova e outras na mesma linha, no mesmo 
segmento, o que seria do Brasil, o que seria deste nos-
so País, Wellington? Falo isso diante da degradação 
do tecido social, da família brasileira. Pelo que tenho 
visto, só poderemos mudar esse cenário, esse quadro, 
com ações concretas e firmes, como as que a Canção 
Nova pratica em nosso País. São 33 anos de história, 
que estão marcados, registrados, indelevelmente, na 
cabeça, no coração, na alma do povo brasileiro.

Por isso, meu caro Presidente Sarney, ilustre 
e valoroso Senador Antonio Carlos Valadares, mes-
mo não tendo me inscrito para falar aqui, até por que 
essa inscrição teria de ser feita com antecedência, fui 
à Mesa, dirigi-me ao Senador Gim Argello e lhe pedi 
que me inscrevesse, porque eu gostaria de proferir 
aqui rápidas palavras.
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Ressalto esse trabalho não só no rádio, na tele-
visão, na Internet. Eu dizia a Luzia que sempre assisto 
ao programa do Chalita e a outros tantos. Sobretudo à 
noite, quando chego a casa, digo à minha mulher, que 
é telespectadora de carteirinha: “Muda um pouquinho 
de canal, Lucimar”. Ela é realmente uma telespecta-
dora assídua.

Nos momentos mais difíceis da minha vida, con-
tei com a presença do Monsenhor Padre Jonas Abib. 
Perdi um filho com 27 anos de idade, Senador Sarney. 
Isso mexeu comigo e com minha família. E, em um dos 
momentos mais desconfortáveis da minha vida, que 
precisei superar, estive com o Monsenhor Jonas Abib, 
que disse palavras de conforto a mim e à minha espo-
sa. Foi uma tragédia que nos abalou, eu, minha esposa 
e meus outros filhos. Deus deu-me a primazia de ter 
mais três filhos. As palavras de conforto do então Pa-
dre Jonas Abib, eu as recebi em uma noite no Rincão 
da Várzea Grande. Eu estava presente ali. Pareceu-me 
que a minha vida, naquele instante, naquele momento, 
passava a ser quase uma vida normal, como antes.

Diante de tudo isso, confesso, de público, que 
sou católico e que sou admirador e seguidor da Can-
ção Nova. Espero que esse trabalho operoso, sério e 
competente possa contribuir com as políticas sociais 
e que, acima de tudo, a população brasileira, a família 
brasileira tenha mais fé, mais esperança, com perspec-
tivas de um Brasil melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpem-me. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta. 
S. Exª estava inscrito antes de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, público presente, au-
toridades religiosas, aqueles que nos assistem em 
casa pela TV Senado, que nos ouvem por meio dos 
veículos de comunicação desta Casa, este é um mo-
mento importante e significativo para a vida da socie-
dade brasileira.

É importante. E falo aqui do alto da minha vida 
de militância em favor de valores da família. Fico muito 
à vontade, apesar de professar minha fé no segmen-
to evangélico. A Canção Nova, ao longo dos seus 33 
anos... Não vou fazer a bobagem de querer relatar a 
história da Canção Nova, até porque aqui já foi relata-
do. E nem saberia fazê-lo, como outros fizeram.

Aliás, em sessão solene, o sujeito que não as-
sistiu ao início da sessão, lê um discurso preparado 
por um assessor que pediu ajuda para o Dr. Google e 
repete tudo o que os outros já tinham falado. Não vou 
fazer nada disso.

A Canção Nova, a que também assisto, discute 
e trata com seriedade valores de família. Tem um in-
cisivo trabalho dos mais significativos deste País com 
a juventude brasileira. Fico vendo os encontros musi-
cais da Canção Nova, porque sou músico. Fico atraído 
sempre. Os acampamentos, os retiros envolvem milha-
res de jovens. Quando vejo esses milhares de jovens, 
repito para mim: “Ali estão milhares de possibilidades 
a menos de arruaça na sociedade, de gente atropela-
da, de gente alcoolizada, possibilidades a menos de 
rave, de uso de drogas na madrugada.” Esses jovens 
respeitam pai e mãe, estão nas escolas e, amanhã, 
serão pais e mães de família decentes, honrados, em 
função de um trabalho feito com a juventude de forma 
incisiva, verdadeira, plantando saúde para a saúde da 
sociedade brasileira.

As lutas que lutei aqui e que venho lutando ao 
longo da minha vida desde que cheguei ao Congresso 
Nacional, o enfrentamento ao narcotráfico, ao uso e ao 
abuso de droga têm grande ressonância na Canção 
Nova. A parceria é muito grande. Falamos a mesma 
coisa. Não existe sociedade boa com família ruim. O 
bem ou o mal nasce na família. A água boa ou a água 
suja nasce na família. A sociedade está mal porque 
a família está mal. Arrebentaram valores de família.

No enfrentamento às drogas, a prevenção é muito 
melhor que a recuperação, porque, se é para recuperar, 
o sujeito já está na UTI e você não sabe se morre ou 
vive. As mazelas de legalização de drogas, a posição 
do Supremo de liberar a marcha da maconha, esse 
famigerado PL nº 122...

Quero dizer à sociedade brasileira que não há 
acordo com o PL nº 122. Temos, na Canção Nova e 
naqueles que a representam com mandato, como o 
Eros Biondini aqui, que as nossas mãos estão dadas, 
e esse PL nº 122 já foi para o esgoto há muito tempo. 
Mas a Canção Nova tem sido a grande parceira dos 
interesses da família, de valores da família, na luta 
contra o abuso de crianças neste País.

Há dois ícones importantes. Refiro-me a este De-
putado que está em todas as reuniões, o Eros Biondini, 
e ao Fábio, esse ícone da música que comprou essa 
briga junto, em nome da Canção Nova e dos seus va-
lores em defesa da criança do Brasil.

Por isso, este momento é muito importante para 
mim, é ímpar. Fico muito à vontade, porque a Canção 
Nova é como que a ressonância que faz reverberar os 
interesses da família brasileira, por meio do seu canal 
de televisão.

E quando vejo muita gente com propostas, e al-
gumas vezes o próprio Governo, tentando cercear o 
direito dos canais de televisão, de suas programações 
religiosas, de gente fazendo força para tirar essas pro-
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gramações do ar, a minha indignação cresce. Conclamo 
aos Srs. Senadores da República e aos Srs. Deputa-
dos: ai do Brasil se não existissem as igrejas, sejam 
elas católicas, evangélicas; os canais religiosos que 
não propagam aborto, que não propagam legalização 
de droga, que não propõem nas suas programações 
casamento homossexual, enfrentamento a valores de 
família, novelas que degradam os interesses e desres-
peitam aquilo que pai e mãe ensinam ao filho para a 
vida. Eles se juntam porque eles querem ver debaixo 
do tapete, escondidos e massacrados, esses canais 
que foram abertos para que ensinos religiosos e funda-
mentos de família fossem dados à sociedade brasileira.

Quero dizer uma coisa à Canção Nova hoje: 
contem com o meu esforço, com as minhas energias. 
Peço que contem conosco, com o Presidente, com os 
Senadores que aqui estão, com aqueles que amam 
a família e que querem seus filhos sadios, longe das 
drogas e longe das prisões, e muito mais: longe dos 
cemitérios de forma precoce, por conta de drogas. A 
programação da Canção Nova, a exemplo de todas 
elas, vai permanecer e, se depender de nós, melhorará.

O Governo e o Poder Público aplicam os seus 
recursos para tentar mostrar à sociedade aquilo que 
estão fazendo; fazem de forma tão ínfima, tão debo-
chada. E vocês que lidam com a dificuldade do dia a 
dia sabem onde estão os recursos desses ministérios, 
desses governos, onde estão os recursos que entram 
nas grandes redes? E por conta de quê? Os recursos 
que entram na hora da publicidade, por exemplo, do 
Rock in Rio. Vamos esperar os resultados do Rock in 
Rio. Quantos abortos ficarão? Quantas moças grávi-
das, estupradas? Quantos mortos ficarão? Quantos 
atropelamentos ficarão?

Essa proposta que não existe na programação 
da Canção Nova e daqueles que respeitam valores 
de família. Para tanto, contem com a minha energia, 
com a minha disposição de servir e fortalecer sempre 
valores de família.

Há 30 anos, eu tiro drogado da rua. Sei exata-
mente o que a Canção Nova faz na luta em favor do 
jovem brasileiro, quando lhes oferece todas as oportu-
nidades de ter uma vida sadia, tanto espiritual quanto 
moral e familiar.

Parabéns por esses 33 anos! É uma data em-
blemática, porque o homem de verdade morreu aos 
33. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Senador José Sarney; Senador Antonio 
Carlos Valadares, primeiro signatário desta sessão em 

que comemoramos 33 anos de fundação da Comuni-
dade Canção Nova; Sr. Wellington Silva Jardim, cofun-
dador da Comunidade Canção Nova e Presidente da 
Fundação João Paulo II; Srª Luzia Santiago, cofunda-
dora da Comunidade Canção Nova e Vice-Presidente 
da Associação Privada Internacional de Fiéis; Depu-
tado Eros Biondini, apresentador do Programa Mais 
Brasil na TV Canção Nova; Deputado Gabriel Chalita, 
apresentador do Programa Papo Aberto na TV Canção 
Nova; Senador Gim Argello; Revmo. Sr. Padre George 
Tajra, representando o arcebispo de Brasília, Revmo. 
Sr. Dom Sérgio da Rocha; Senador José Sarney; Sena-
dor Valadares; e Senador Gim Argello, eu não poderia 
deixar de vir aqui, mesmo que com o tempo contido, 
por solicitação do nosso Presidente – vamos iniciar a 
Ordem do Dia –, para associar-me às homenagens dos 
33 anos de fundação da Comunidade Canção Nova.

Eu, como católico praticante, tenho que reconhe-
cer o trabalho, não só de evangelização, mas também 
o trabalho social que a Comunidade Canção Nova de-
senvolve e desenvolve – eu diria – com pleno êxito em 
todo o território nacional. 

Ainda há dez dias, tivemos uma homenagem a 
Nossa Senhora de Nazaré; comemoramos o Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré no próximo dia 9 de outubro, 
em Belém. É a maior procissão, a maior demonstração 
de fé católica do mundo. 

A Câmara Federal – e, amanhã, o Senado Federal, 
presidido pelo Presidente José Sarney, também terá 
aqui acolhida a imagem peregrina de Nossa Senhora 
de Nazaré –, lá, nessa homenagem na Câmara, es-
tava o nosso Deputado Biondini, que nos presenteou 
com a canção de Roberto Carlos, em homenagem à 
Nossa Senhora Aparecida, mas também a Nossa Se-
nhora de Nazaré.

Quero aqui, Presidente José Sarney, senhores 
dirigentes da Canção Nova, dar o meu testemunho 
e meu apoio à continuidade do trabalho. Nós temos 
certeza de que o Estado pode muito, os governos po-
dem bastante, mas se esforçam no atendimento do 
social como... 

A Canção Nova, como eu disse, não faz só a 
evangelização, mas também o atendimento social. O 
Estado para na porta das residências, não consegue 
avançar e atingir as pessoas, enquanto as igrejas, não 
importa a denominação, vão aos corações das pesso-
as, se internalizam no ambiente familiar e curam ou 
procuram buscar a cura para os males e não para o 
efeito, ou seja, vão às causas.

É isso que a Canção Nova faz. É isso que as 
igrejas, todas, fazem. 
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A Canção Nova une a evangelização com a ação 
social e a canção. Sabemos que quem canta ora duas 
vezes, é uma oração em duplicidade.

Sr. Presidente Sarney, quero me associar às co-
memorações dos 33 anos de fundação da Comunida-
de Canção Nova.

Peço a V. Exª que faça a inscrição nos Anais da 
Casa do pronunciamento que iria fazer e que enca-
minho à Mesa.

Desejo um futuro muito mais do que longo à Co-
munidade, para que possa continuar frutificando as 
sementes de paz, de amor, pelas quais o Brasil todo 
está contaminado em face do trabalho da Canção Nova.

Muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o Espírito de Deus inspirou 
Padre Jonas Abib a fundar a Comunidade Canção Nova, 
em 1978, em Cachoeira Paulista, uma aventura de fé 
baseada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

“Cachoeira Paulista é o lugar onde Deus nos co-
locou para viver de maneira privilegiada a missão de 
evangelizar. Realizar essa evangelização pelos meios 
de comunicação: a mídia”. Assim Monsenhor Jonas 
Abib resume o trabalho e a missão da Comunidade 
Canção Nova, uma entidade estreitamente ligada ao 
movimento da Renovação Carismática Católica.

A comemoração dos 33 anos de existência da 
Comunidade Canção Nova nos lembra o compromis-
so de aplicar em nossa vida cotidiana as palavras do 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pregando 
o amor a Deus e o amor ao próximo, com um estilo 
de vida simples.

A Chácara Santa Cruz, no município de Cachoeira 
Paulista (SP), hoje é um polo evangelizador e irradiador 
da fé cristã para todo o Brasil, como luz e sal do mundo.

O trabalho de monsenhor Jonas Abib tem sido 
o do semeador que saiu a semear a boa semente do 
Evangelho, e cujos frutos têm sido abundantes.

Em 2007, Padre lonas Abib recebeu o título de 
Monsenhor, concedido pelo Papa Bento XVI, título 
que é dado a padres que se destacam por relevantes 
serviços prestados à Igreja.

O Santo Padre João Paulo II, em sua primeira 
viagem ao Brasil, na Homilia proferida durante a Missa, 
em Porto Alegre, em 5 de julho de 1980, afirmou: “Em 
outros tempos, a muitos bastava um padrão modesto 
de instrução elementar e aquela sincera religiosidade 
popular, enraizada tão profundamente com suas vá-
rias expressões no contexto social e cultural de vossa 

Nação. Hoje não é mais assim. A difusão da cultura, o 
espírito crítico, a publicidade dada a todas as questões, 
os debates, exigem um conhecimento mais completo 
e aprofundado da fé”.

Felizmente, Padre lonas, como um profeta dos 
novos tempos, está realizando tal esforço de edifica-
ção da Igreja católica, não apenas pela palavra, mas, 
principalmente, pelo exemplo de vida, pelo testemu-
nho, que torna concreta e verdadeira a mensagem de 
Cristo, como caminho, verdade e vida.

É preciso registrar ainda que a Canção Nova não 
se limita a um trabalho espiritual, de apontar o caminho 
de Deus, pois que está cumprindo aquilo que o próprio 
Cristo ensinou: “tive fome e me destes de comer, sede 
e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes”.

As obras sociais da Canção Nova alcançaram 
mais de 500 mil atendimentos, no ano de 2007. A 
Casa do Bom Samaritano tem como objetivo resgatar 
a cidadania e promover a reintegração social de mi-
grantes, moradores de rua e famílias de baixa renda 
em situação vulnerável.

O Projeto Geração Nova se destina a promover 
cidadania e formar jovens entre 12 e 18 anos, para um 
mundo novo, por meio de cursos e oficinas de trabalho.

Há também o Posto Médico Padre Pio, que ofe-
rece gratuitamente assistência médica, odontológica 
e farmacêutica à população .carente da Cachoeira 
Paulista e municípios do Vale do Paraíba.

A inclusão digital também faz parte da Canção 
Nova, com a Escola de Informática e Cidadania Dom 
Bosco, destinada a proporcionar formação e conheci-
mentos na área de informática para toda a comunidade.

A TV Canção Nova, pertencente à Fundação João 
Paulo 11, cumpre a missão de pregar o Evangelho, uti-
lizando os meios de comunicação social, acolhendo 
o apelo do Papa Paulo VI, no documento “Evangelli 
Nuntiandi”.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
seria impossível aqui descrever todas as principais 
ações, atividades e benefícios realizados pela Comu-
nidade Católica Canção Nova, ao longo desses 33 
anos de atividades de compromisso com o Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Não há dúvida de que a Comunidade Canção 
Nova continuará a cumprir sua missão sagrada de 
pregar o Evangelho, com a garantia assegurada pelo 
próprio Cristo de que estarei convosco até o fim dos 
tempos.

Gostaria de encerrar este meu pronunciamento 
com as palavras de Dom Benedito Beni dos Santos, da 
Diocese de Lorena: “A Diocese de Lorena se orgulha 
de ter em presbitério um sacerdote como Padre Jonas. 
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Sua simples presença é um apela constante aos outros 
padres para que vivam intensamente sua vocação”.

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

– AP) – V. Exª será atendido.
Senador Suplicy, peço a V. Exª que compreenda... 

O nosso tempo...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Vou atender.

Sr. Presidente, Senador José Sarney; Senador 
Antonio Carlos Valadares; Senador Gim Argello; Sr. 
Wellington Silva Jardim, cofundador da Comunidade 
Canção Nova; cofundadora Luzia Santiago – ela não 
está aqui, mas quero cumprimentar o Deputado Gabriel 
Chalita por sua participação em Canção Nova; Sr. Padre 
Jorge Tajra, Vigário-Geral da Arquidiocese de Brasília; 
demais convidados e convidadas, sinto-me feliz ao as-
sinar, juntamente com a Senadora Ana Rita, o Sena-
dor Pedro Simon, o Senador Antonio Carlos Valadares 
e o Senador Randolfe Rodrigues, o requerimento de 
homenagem aos 33 anos da Fundação Comunidade 
Canção Nova, um exemplo de missão evangelizadora, 
que começou de um chamado inspirador feito pelo en-
tão Bispo de Lorena, Dom Antônio Afonso de Miranda, 
ao Monsenhor Jonas Abib.

Em 1976, Padre Jonas, com 37 anos, recebeu 
de Dom Antônio a missão de colocar em prática a 
exortação apostólica “Evangelização no Mundo Con-
temporâneo”, conforme orientação do Papa Paulo VI. 
Disse o Bispo de Lorena ao Padre Jonas: “É hora de 
evangelizar porque os batizados não são evangeliza-
dos. Como você trabalha com jovens, comece com 
eles. Faça alguma coisa!” 

Desse chamado religioso, da fibra e perseverança 
do Monsenhor Jonas Abib e da capacidade administra-
tiva e realizadora de tantas pessoas aqui já citadas...

Vou atender ao apelo do Presidente para não 
colocar os detalhes que havia preparado, até porque 
outros já o fizeram, mas quero aqui juntar a minha 
voz, como Senador por São Paulo, para homenagear 
a Canção Nova e desejar grande sucesso no seu tra-
balho de evangelização do Brasil e do mundo.

Meus parabéns!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena, úl-
timo orador.

Peço ao serviço de som que providencie o som 
no...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me, Sr. Presidente, assinalar a presença entre 
nós da Drª Luislinda Valois dos Santos, primeira juí-

za negra do Brasil, designada há 27 anos, na Bahia, 
que está acompanhada do jornalista e escritor Daniel 
Campos, que muito nos honra nesta tarde. (Palmas.)

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

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Sarney, permita que todos que com-
põem a Mesa sejam cumprimentados na pessoa da 
Drª Luzia Santiago.

Muito já foi dito aqui, e a minha passagem rápi-
da não é para homenagear a Canção Nova, mas para 
agradecer; agradecer tudo aquilo que vocês têm feito 
nos nossos lares, nas nossas casas, na orientação e 
na evangelização.

Permitam-me também cumprimentar todos que 
fazem a Canção Nova em duas pessoas paraibanas: 
eu tive o prazer de ir à ordenação do Padre Bruno, que 
é paraibano, meu conterrâneo e amigo, e também te-
nho a alegria de acompanhar, sempre que possível, 
Frei Josué, que também desenvolve um belo trabalho 
ao lado do exemplo que vocês dão.

Então, o meu sentimento é este: de gratidão, pe-
dindo a Deus para que Ele continue dando sabedoria, 
discernimento a toda a família da Canção Nova.

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

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra, agora, com muita honra, 

em nome do Senado, ao Cofundador da Comunidade 
Canção Nova e Presidente da Fundação João Paulo 
II, Sr. Wellington Silva Jardim.

O SR. WELLINGTON SILVA JARDIM – Sr. Pre-
sidente desta Casa, Dr. José Sarney, Exmos Srs. Gover-
nadores, Vice-Governadores, Srs. Senadores, Deputa-
dos e autoridades, em primeiro lugar, quero destacar 
que é uma grande honra estar nesta Casa, no Senado 
Federal, para receber uma homenagem em nome da 
Comunidade Canção Nova. Isso é sinal do reconhe-
cimento e da importância da Canção Nova para a so-
ciedade. Louvado seja o nosso Deus!

Assim como ensina o nosso Fundador, Monsenhor 
Jonas Abib, a Canção Nova é uma obra de Deus, um 
milagre aos nossos olhos. Em 33 anos de fundação, 
muitas coisas foram vividas para que, hoje, pudésse-
mos colher um pouco do fruto desta missão: Homens 
novos para um mundo novo!

Quantas maravilhas Deus fez por meio da Can-
ção Nova!

Como disse aqui o Senador Valdir Raupp, mais 
do que o trabalho nosso, hoje eu quero agradecer par-
ticularmente aos nossos colaboradores do Brasil intei-
ro. Hoje nós temos um cadastro de um milhão e 800 
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mil pessoas que sempre estão presentes na Canção 
Nova através da sua colaboração.

Com isso, aprendemos, pelo ensinamento do 
nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que viver da 
providência é esperar com as mãos postas aquilo que 
vem do Céu.

E a Canção Nova até hoje não parou e não vai 
parar. Ela nasceu assim, já está com 33 anos e tenho 
certeza de que Deus vai continuar nos abençoando. 
Como o Monsenhor Jonas Abib um dia me chamou 
num canto e falou: “Eto, eu tenho uma missão para 
passar para você”. Eu falei: “Qual é, padre?” Ele me 
falou: “Onde existir um correio, eu quero que ali tenha 
uma retransmissora da Canção Nova, que tenha um 
sinal da Canção Nova”.

Fizemos de tudo. Hoje nós já temos 517 retrans-
missoras. Também estamos hoje no satélite que pega o 
Brasil todo e toda a América Latina. E temos os meios 
de comunicação espalhados pelo mundo inteiro. Pos-
so dizer para vocês que, através do satélite, a Canção 
Nova só não pega no norte da Europa, por falta de si-
nal. Em todo o restante a Canção Nova está.

Quero agradecer muito ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, porque de toda a história da Canção Nova, 
a grande corrida para ela chegar onde está foi justa-
mente em Sergipe, na sua capital, onde estávamos. 
A Dª Maria do Carmo tinha um canal de televisão e 
dele queria dispor. Era uma geradora comercial. Não 
tínhamos dinheiro, mas ela fez força para que nós o 
adquiríssemos. Com esse gesto, essa senhora, que 
tanto nos honra, fez de tudo para que pudéssemos nos 
tornar uma rede de televisão no Brasil inteiro.

Transmitimos através de todos os canais possí-
veis, em todo o sistema, porque temos que evangeli-
zar todos. A palavra de Deus tem de chegar a todos. 
Não podemos sonegar a palavra de Deus, porque se 
sonegamos, Deus poderá sonegar também a sua pro-
vidência. Quero dizer algo que sempre calou em meu 
coração: se cuidamos bem das coisas de Deus, Deus 
cuida de nossas coisas. Então, não nos preocupemos 
com nossas coisas, mas com as coisas de Deus.

A nossa sede se localiza em Cachoeira Paulista, 
como aqui foi dito. Lá temos grandes encontros, de 170 
mil pessoas, 200 mil pessoas. Mas o mais importan-
te, para mim – e quero dizer para vocês –, é o nosso 
serviço, aquele que Deus nos deu há 13 anos: uma 
metodologia para trabalhar com os jovens drogados, 
com os jovens viciados na bebida, com os jovens que 
ainda não têm – posso até ousar dizer – a sua perso-
nalidade formada.

O Padre Jonas, em uma de suas pregações, 
falou sobre o PHN. Esse PHN, com 13 anos de ida-
de, o Brasil inteiro conhece. Todo o Brasil torce para 

que o PHN chegue a sua cidade. O que é o PHN? É 
falarmos, mostrarmos o valor do jovem, a força que 
os jovens têm. O Brasil precisa dessa juventude. O 
Brasil não precisa de jovens caídos. Não. Temos que 
levantar a autoestima desse povo, porque eles serão 
o futuro, o amanhã. 

Esse PHN, quero dizer para vocês, é hoje uma 
missão de Brasil, uma missão de mundo. Hoje nós 
evangelizamos muito a Europa com esse estandarte à 
frente e estamos começando a evangelizar a África. É 
difícil, muito difícil, mas é um desafio. Nós fomos para 
um país, uma cidade onde, entre 10 mulheres, oito são 
aidéticas. Como fazemos com os jovens? Nós, hoje, 
temos e cuidamos – estamos iniciando esse cuidado 
– de lugares que têm 100, 200, há lugares com 500 
jovens cujo pai morreu ou por AIDS ou pela guerra. A 
responsabilidade também é nossa. E o mais bonito de 
tudo é que Deus providencia tudo, não só para falar de 
Brasil, mas para falar daquele irmão africano; eu via a 
mulher carregando seu filho nas costas, com aquele 
pano atravessado, e eu falava com a Luzia: “Ele não é 
pesado, ele é meu irmão”.

E é isso que nós precisamos ter, essa seguran-
ça, essa vontade de vencer. Tirar um jovem que sai da 
droga é uma vitória. É uma vitória – se Deus quiser. 
Sei que o Dunga, o jovem que está à frente dessa 
missão, e o Deputado Eros Biondini, junto com a Co-
missão da Câmara, estão trabalhando em cima disso. 
Nós precisamos hoje lançar isso de frente, porque a 
nossa juventude tem que ser uma juventude sarada. 

Por isso nós começamos, três anos atrás, a ter 
os encontros daqueles que saíram do PHN, tinha a 
proposta no coração de largar as drogas, as bebidas 
e ir para a sua casa. E agora, o que fazer com ele? 
Ai nós estamos trabalhando com os jovens sarados. 
Hoje, esses jovens que eram viciados estão trabalhan-
do junto com a equipe para poder continuar, continuar, 
continuar tirando os jovens das drogas.

A Cruz da Juventude chegou a São Paulo, para 
finalizar, Sr. Presidente. Achei maravilhoso o que o 
Padre D. Odílio, em São Paulo, fez: pegou a cruz, pe-
gou a Nossa Senhora – daqui a dois anos, em 2013, 
teremos a Jornada Mundial da Juventude, que será 
imensa, muito grande – e o que ele fez? O primeiro 
lugar que ele levou a cruz e a Nossa Senhora foi para 
a cracolândia. E, ali, como mexeu! Como foi divulga-
do! E o mais bonito: quantos jovens seguiram depois 
aquela procissão! 

Então, Sr. Presidente, Sr. Senador Antonio Carlos 
Valadares, eu quero agradecer muito. A Canção Nova 
está muito grata ao senhor, por trazer a Canção Nova 
para exposição nesta Casa tão querida e tão respei-
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tada que é o Senado Federal. Que Deus abençoe a 
todos vocês. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discur-
so à Mesa, para ser publicado na forma do disposto 
no art. 203, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, venho à tribuna juntar-me 
aos demais Senadores que neste momento celebram 
os trinta e três anos de existência da Comunidade 
Canção Nova, fundada em 1978 graças à iniciativa do 
Monsenhor Jonas Abib.

Todos sabem que os tempos modernos não são 
simples. Antigas certezas são questionadas todo o 
tempo, dilemas surgem a cada momento e todos nos 
defrontamos com escolhas difíceis a cada instante. 
Nesse imenso rol de possibilidades, as pessoas têm 
imensa dificuldade em encontrar o caminho da retidão 
e da honestidade. Em uma sociedade consumista, as 
pessoas acabam por se tomar apenas consumidores 
ou objetos a serem consumidos. O impacto mental e 
espiritual decorrente de tal estado de coisas é sem-
pre negativo.

É impossível deixar de observar que o vazio es-
piritual é inevitável e as consequências são nefastas. 
Drogas, consumo excessivo de álcool, busca de ide-
ais inalcançáveis de beleza, uso de produtos quími-
cos são sintomas e resultado de uma sociedade que 
perdeu o rumo.

Diante de tal quadro, a obra levada a cabo pelos 
muitos membros da Comunidade Canção Nova adquire 
importância redobrada. É obra de evangelização, mas, 
arrisco dizer, muito mais de re-evangelização, de busca 
de bons valores e da recuperação do sentido cristão 
de nossa sociedade.

Como nos têm ensinado as ações da Canção 
Nova ao logo desses trinta e três anos, o fundamental 
é a busca pela recuperação da verdadeira essência 
espiritual perdida.

De tal maneira, as ações do Monsenhor Jonas 
Abib e de seus muitos companheiros de caminhada 
têm nos mostrado que é, sim, possível recuperar o 
que foi perdido. E possível retomar o caminho em uma 
jornada em que aparentemente havíamos escolhido 
o rumo errado.

A própria trajetória de vida do Monsenhor Jonas 
Abib nos mostra este caminho. O desenvolvimento e 
crescimento da Canção Nova é prova dessa ação da 
providência divina. Primeiro foi a Chácara Santa Cruz, 
adquirida em 1979, na cidade de Cachoeira Paulista. 
Depois de alguns anos, mais terras foram incorpora-

das à propriedade. Hoje há o Centro de Evangelização 
Dom João Hipólito de Moraes, com capacidade para 
receber setenta mil pessoas, o Rincão do Meu Senhor 
(para quatro mil pessoas) e o Auditório São Paulo 
(para setecentas pessoas), bem como capelas, posto 
médico, escola, restaurante, padaria, pousada, área 
de camping e prédios administrativos ou dedicados à 
execução de obras sociais.

Em suma, a sede em Cachoeira Paulista é a pro-
va viva de como o trabalho dedicado a um belo ideal 
produz resultados palpáveis e concretos. É, acima de 
tudo, a vitória do compromisso com a ética e com os 
princípios mais fundamentais de respeito à dignidade 
da pessoa humana.

Como bem assinalou o Monsenhor Jonas Abib 
“A Canção Nova nasceu não de uma obra humana, 
mas de uma iniciativa de Deus para amparar as ne-
cessidades urgentes do nosso tempo”.

Para levar adiante a missão de evangelizar com os 
recursos tecnológicos do século 21 a Canção Nova foi 
se expandindo através do rádio, da televisão e também 
da internet lançando mão de importantes ferramentas 
do mundo moderno.

Em 2002 o Padre Jonas, após o encontro com 
o Papa João Paulo II, em Roma, lançou seu próprio 
site com pensamentos, mensagem do dia, palavra do 
mês, o que dizem dele, aniversário, números, disco-
grafia, pregações, livros, artigos, informativos e fotos.

Em 2003 teve início as transmissões FM da Rádio 
Canção Nova, uma referência da música cristã. No ano 
seguinte em 2004, a Canção Nova lançou a primeira 
WebTV católica do mundo.

Em 2006 começou a operar a segunda geradora 
da Canção Nova – a Rádio América AM, de São Paulo 
–, ampliando a audiência da Rádio Canção Nova. Logo 
depois, em 2007, a Editora Canção Nova estreiou na 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

E assim a Canção nova vem conseguindo vários 
êxitos e prêmios em sua jornada. De tal modo, para-
benizo a Comunidade Canção Nova pelo que tem re-
alizado ao longo de trinta e três anos – obra esta que 
foi reconhecida pelo Papa há quase três anos. Faço 
votos para que continuem a colaborar na construção 
de um Brasil mais devotado à justiça, à ética e ao res-
peito do próximo.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para finalizar os nossos trabalhos, nós ouvire-
mos agora a canção Força e Vitória, interpretada por 
sua autora, a Srª Eliana Ribeiro, acompanhada pelo 
violonista Márcio Valério Mendonça Tomás.

(Procede-se à execução da música)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado pela apresentação que acaba 
de ser feita.

Quero agradecer a presença, antes de encerrar 
esta sessão, do primeiro signatário deste requerimento 
para que ela fosse realizada, Senador Antonio Carlos 
Valadares; Exmº Sr. Senador Gim Argello; Cofundador 
da Comunidade Canção Nova, Sr. Wellington Silva 
Jardim, cujas palavras honraram o Senado Federal; a 
também Cofundadora da Comunidade Canção Nova, 
Srª Luzia Santiago; Deputado Federal e apresentador 
do Programa Mais Brasil na TV Canção Nova, Depu-
tado Eros Biondini; Deputado Federal Gabriel Chalita; 
Vigário-Geral da Arquidiocese de Brasília, Reveren-
díssimo Sr. Padre George Tajra; Embaixador do Equa-
dor, Sr. Horacio Sevilla-Borja; Reverendíssimo Senhor 
Geraldo Martins Dias; Reverendíssimo Senhor Mon-
senhor Piergiorgio Bertoldi; Intérpretes das canções 
cantadas, Srª Eliana Ribeiro e Sr. Márcio Valério Men-
donça Tomaz; Coral do Senado; demais membros da 
Comunidade Canção Nova; minhas senhoras e meus 
senhores, encerrando esta sessão, o Senado Federal 
cumpre hoje um agradecimento, que é de todo o povo 
brasileiro, à Canção Nova pelo que ela tem realizado 
em benefício dos valores cristãos e dos valores morais 
da sociedade brasileira. 

Aqui costumamos comemorar as datas redondas 
e, hoje, estamos comemorando uma data de 33 anos. 
Mas ela tem um significado simbólico, porque justa-
mente 33 foram os anos que Deus determinou que 
seu filho passasse aqui entre os homens, na Terra, 
para mostrar que não estamos sós e que, permanen-
temente, teremos a presença de Deus a nosso lado.

Ele não era nenhum teólogo, não ensinou coisas 
complicadas, mas, sim, coisas simples, ensinamentos 
simples, como: “Todos somos irmãos; todos somos fi-
lhos de Deus; amai-vos uns aos outros e perdoai os 
vossos inimigos”. 

Numa casa de políticos, esse último mandamen-
to de Jesus é certamente difícil de cumprir, mas eu, 
como cristão, procuro cumpri-lo: “Perdoai os vossos 
inimigos.” (Palmas.)

Queria aqui ressaltar não só o que a Canção Nova 
tem feito pelos valores morais do Brasil, mas também 
pelo que ela completou na realização de obras como 
a Comunidade Canção Nova, com a Fundação João 
Paulo II, braço social da entidade, com o Instituto Can-
ção Nova, com a Casa do Samaritano, com o Projeto 
Geração Nova e tantos outros trabalhos que ela de-
senvolve no terreno da sociedade, concitando princi-
palmente os jovens para que eles caminhem para a fé, 
para os bons costumes e para uma vida sadia e uma 
vida que tenha um valor espiritual grande.

O Padre Vieira, no seu Sermão da Sexagésima, 
dizia que os pregadores deviam pregar pela palavra e 
pelo exemplo. A Canção Nova prega pelo exemplo e 
pela palavra. Pela palavra, a palavra de Deus; e, pelo 
exemplo, o exemplo de trabalho que todos aqueles 
que fazem a Canção Nova realizam em benefício do 
País, em benefício de todos nós e do povo brasileiro.

Está encerrada a sessão. Suspendo-a por cinco 
minutos para que todos os presentes recebam os cum-
primentos e a confraternização de todos nós, cristãos, 
e que somos membros da Canção Nova.

Muito obrigado. (Palmas.) 

(A sessão é suspensa às 16 horas e 59 
minutos; e é reaberta às 17 horas e 2 minu-
tos, sob a Presidência da Srª Senadora Marta 
Suplicy.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está reaberta a sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 261 a 
263, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimen-
to aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor 
dos Avisos nºs 68, 69 e 67, de 2011, respectivamente, 
e recomendando os seus arquivamentos.

São os seguintes Ofícios:

 
Of. nº 261/2011/CAE

Brasília, 9 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 33ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 9 de agosto, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 68 de 2011 (nº 
218/GMF), de 18 de julho de 2011, do Ministério da 
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório 
contendo as características das operações de crédito 
analisadas no âmbito daquele Ministério, no mês de 
junho de 2011, tabela demonstrativa da Dívida Con-
solidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e 
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE nº 30/2011 – Circular.

Informo ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.
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Of. nº 262/2011/CAE

Brasília, 9 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 33ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 9 de agosto, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 69 de 2011 
(nº 77/2011-BCB), de 27 de julho de 2011, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº9. 069/95, o demonstrativo das 
emissões do real referentes ao segundo trimestre de 
2011, as razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como 
o relatório da execução da programação monetária. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do Of.CAE nº 30/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
Of. nº 263/2011/CAE

Brasília, 9 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 33ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 9 de agosto, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 67 de 2011 
(nº 215/MF), de 15 de julho de 2011, do Ministério 
da Fazenda, informando, no contexto do Programa de 
Emissão de Títulos e de Administração de Passivos 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior 
e em cumprimento ao art. 4º da Resolução do Se-
nado Federal nº 20/04, que o Tesouro Nacional não 
realizou emissões de títulos da República no segun-
do trimestre de 2011. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do Of.CAE nº 
30/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Avisos nºs 68, 69 e 67, de 2011, vão 
ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº GSCL/120/11, 
de 27 de setembro do corrente ano, do Senador Cí-
cero Lucena. 

É o seguinte o Ofício:

OF/GSCL/120/11

Brasília, 27 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, infor-

mo que por motivo de força maior não irei à reunião 
à 107ª Sessão do Conselho da Organização Interna-
cional do Café – OIC, a realizar-se em Londres neste 
mês de setembro. Sendo assim, solicito-lhe a adoção 
das providências necessárias para o cancelamento do 
Requerimento por mim anteriormente apresentado no 
qual peço a devida licença para participar do evento, 
entre os dias 26 a 30 do corrente, baseado no art. 40 
do Regimento Interno.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Cícero Lucena, Senador.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O expediente lido vai à publicação e será jun-
tado ao processado do Requerimento nº 1.157, de 
2011, que vai ao arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Anto-
nio Carlos Valadares para integrar, como membro 
titular, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em vaga destinada ao 
Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Ofício 
nº 116, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio 
ao Governo.

É o seguinte o ofício:

 
Ofício nº 116/2011-GLDBAG

Brasília, 27 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Anto-

nio Carlos Valadares, como membro titular na Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – CCT, em vaga destinada ao Bloco de 
Apoio ao Governo. 

– Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício GSRR nº 
208/2011, de 26 de setembro do corrente ano, do Se-
nador Randolfe Rodrigues. 

É o seguinte o ofício:

101ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39115 

Ofício GSRR nº 208/2011

Brasília-DF, 26 de setembro de 2011

Assunto: requer seja desconsiderada a licença apro-
vada através do Requerimento nº 1.160/2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, requeiro que 

seja desconsiderada a minha licença no dia 23-9-2011 
para desempenho de missão de representação, com 
ônus para a Casa, aprovada através do Requerimento 
1.160, de 2011, uma vez que a Audiência Pública da 
CPI-ECAD, convocada para realizar-se na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, não ocorreu.

Em tempo, renovo a Vossa Excelência meus vo-
tos de consideração. 

– Senador Randolfe Rodrigues, PSOL/AP.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O expediente lido vai à publicação e será jun-
tado ao processado do Requerimento nº 1.160, de 
2011, que vai ao arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 985 E 986, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
670, de 2007, do Senador Expedito Júnior, 
que acrescenta § 3º ao art. 61 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, para dispor que 
os revendedores varejistas de combustí-
veis automotivos ficam obrigados ao uso 
de equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF) integrado ao equipamento medidor 
do fornecimento de combustível automo-
tivo da bomba abastecedora.

PARECER Nº 985, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 670, de 
2007, composto por dois artigos, pretende determinar 
a obrigatoriedade de integração às bombas operado-
ras, usadas nos postos de revendedores varejistas 
de combustíveis, do equipamento emissor de cupom 
fiscal (ECF), previsto no art. 61 da Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997.

O art. 1º altera a já referida Lei nº 9.532, de 1997, 
acrescentando § 3º ao seu art. 61, exatamente para 
tornar obrigatória a integração do equipamento ECF 

à bomba abastecedora de combustível dos postos de 
serviços. O art. 2º é sua cláusula de vigência.

A obrigação acessória que se quer impor, me-
diante lei federal, é justificada pelo autor por dois ar-
gumentos. O primeiro é o de que a nova sistemática 
integrada tornaria mais célere o procedimento de emis-
são de cupom fiscal no fornecimento de combustíveis. 
O segundo, ainda mais importante, o de que a medida 
contribuiria para diminuir a evasão fiscal.

Além da Comissão de Assuntos. Econômicos 
(CAE), o PLS será submetido à apreciação da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, à qual caberá deliberar de 
forma terminativa sobre a matéria.

No prazo regimental, não foram oferecidas emendas. 

II – Análise

A competência da CAE para opinar sobre o tema 
tem fundamento no inciso IV do art. 99 do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), visto que o projeto 
trata da imposição de nova obrigação tributária aces-
sória aos contribuintes.

A constitucionalidade da proposta é inquestionável, 
pois, segundo o art. 24, I, da Constituição Federal (CF), 
legislar sobre tributação, de forma geral, é competên-
cia da União, sendo a matéria franqueada à iniciativa 
parlamentar por força do que dispõe o art. 48, I, da CF.

Assiste razão à Senadora Serys Slhessarenko 
– que chegou a apresentar relatório nesta Comissão 
sobre a matéria anteriormente à minha designação 
como relator – quando afirma que a competência da 
União para legislar sobre os tributos federais alcan-
ça também a competência para instituir obrigações 
acessórias relativas a eles. Assim, ao estabelecer re-
gra relacionada a cupom fiscal, a União não extrava-
sa de seu âmbito de competência legislativa, uma vez 
que muitos dos tributos de sua competência utilizam 
a receita da pessoa jurídica como parâmetro de cál-
culo da base de incidência. O cupom fiscal, sabe-se, 
é elemento essencial à verificação da veracidade das 
receitas declaradas pela pessoa jurídica.

É, pois, correta a argumentação usada pelo au-
tor do projeto de que o sistema de emissão do cupom 
fiscal torna mais rigoroso o controle sobre a receita 
bruta auferida pelo contribuinte e que, com isso, se-
rão reduzidas, substancialmente, as possibilidades de 
fraude e sonegação.

O PLS nº 670, de 2007, está redigido em confor-
midade com a boa técnica legislativa preceituada pela 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
bem como não tem implicações fiscais que demandem 
medidas de ajuste à Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
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No mérito, para a União, embora, na prática, não 
seja necessária na tributação sobre os combustíveis 
em si, já que esta é feita pelo regime de substituição 
tributária, a medida terá grande utilidade na apuração 
da base de cálculo das Contribuições para o PIS/PA-
SEP e para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), já que a receita obtida com a venda de 
combustível constitui a maior parte do faturamento das 
empresas atingidas pela medida. Será útil também para 
a estimativa da tributação incidente sobre o revendedor 
varejista de combustíveis em relação ao Imposto de 
Renda e à sua “irmã (quase) gêmea”, a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Além disso, outro efeito positivo gerado pela in-
tegração entre o equipamento emissor e a bomba de 
abastecimento é a generalização do fornecimento de 
cupom fiscal, medida essa salutar e que representará 
importante reforço na capacidade de fiscalização da 
administração tributária.

III – Voto

Ante o exposto, por não conter vícios de ordem 
constitucional ou de juridicidade, e por ser meritório 
sob o aspecto econômico, o voto e pela aprovação do 
PLS nº 670, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2010. – Sena-
dor César Borges, Relator.
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PARECER Nº 986, DE 2011 
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle)

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Trata-se de apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 670, de 2007, 
de autoria do Senador Expedito Júnior, para estabe-
lecer que os revendedores varejistas de combustíveis 
automotivos ficam obrigados ao uso de equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) integrado ao equipa-
mento medidor do fornecimento de combustível auto-
motivo da bomba abastecedora. Para tanto, o art. 1º 
do PLS acrescenta o § 3º ao art. 61 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997.

A cláusula de vigência estabelece que a lei que 
se originar do projeto entrará em vigor 180 dias após 
a data de sua publicação.

Na justificação da proposição, o autor alerta para 
o fato de que as empresas varejistas de combustíveis 
automotivos que fornecem combustíveis por meio de 
equipamentos de tecnologia avançada, denominados 
bombas abastecedores, estão obrigadas a utilizar o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), que 
consiste em um equipamento automatizado, utilizado 
para controle de natureza fiscal, com capacidade para 
emitir os documentos determinados por convênios fir-
mados pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e 
do Distrito Federal.

Na sistemática atual, utilizam-se dois procedimen-
tos: um para digitar os dados necessários para abas-
tecer o veículo no sistema informatizado das bombas 
e outro para alimentar o equipamento ECF com esses 
dados para possibilitar a emissão do cupom fiscal.

O objetivo do projeto é integrar esses equipamen-
tos. A utilização da bomba abastecedora passaria a 
gerar automaticamente a emissão do Cupom Fiscal. 
A sistemática proposta tornaria mais célere o proce-
dimento de emissão de cupom fiscal no fornecimento 
de combustíveis, em benefício do consumidor, além 
de dificultar a evasão fiscal, uma vez que a emissão 
do documento fiscal seria automática e condicionada 
à utilização da bomba abastecedora.

O PLS foi distribuído à Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), que emitiu parecer favorável a 
sua aprovação.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O PLS nº 670, de 2007, pretende obrigar os re-
vendedores varejistas de combustíveis a integrar a 
operação do equipamento emissor de cupom fiscal 

(ECF), de uso obrigatório, à bomba abastecedora uti-
lizada nos postos.

A implementação da medida se daria na forma de 
convênio entre a União e os Estados, segundo dispõe 
o art. 63 da Lei nº 9.532, de 1997.

A CAE se manifestou pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, pela aprovação da proposi-
ção, analisando-a sob a ótica da obrigação tributária 
acessória que institui.

A competência para legislar sobre produção e 
consumo é da União, dos Estados e do Distrito Fede-
ral, concorrentemente, nos termos do art. 24, inc. V, 
da Constituição Federal.

Cabe ao Congresso Nacional dispor sabre a ma-
téria e a iniciativa parlamentar é legítima, nos termos 
dos art. 48 e 61 da Lei Maior.

Conforme o Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), art. 102-A, inciso III, compete à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) opinar sobre assuntos atinentes à defesa 
do consumidor, como é o caso da proposta sob análise.

O projeto encontra-se redigido em conformidade 
com a boa técnica legislativa, observando as normas 
contidas na Lei Complementar nº 95, de 26 de feve-
reiro de 1998.

No mérito, não restam dúvidas quanta à conve-
niência da medida proposta, não só do ponto de vista 
do aperfeiçoamento da legislação tributária – conforme 
a manifestação da CAE –, mas também das normas 
de proteção ao consumidor.

Ao se determinar que a emissão do cupom fiscal 
se dê de forma automática, a partir da utilização da 
bomba abastecedora de combustível, evita-se que o 
consumidor tenha que pedir e aguardar a emissão do 
cupom fiscal, tornando o abastecimento mais rápido, 
além de dificultar a evasão fiscal, na medida em que 
a emissão do cupom fiscal seria automática e condi-
cionada à efetiva utilização da bomba abastecedora.

É muito comum que o consumidor deixe de exigir 
o cupom fiscal, justamente em função do tempo adi-
cional que tem que aguardar após o abastecimento 
do seu automóvel.

A medida eliminará essa demora, facilitando o 
exercício do direito do consumidor em exigir o cupom 
fiscal.

III – Voto

À vista do exposto, manifestamo-nos pela cons-
titucionalidade e juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei do Senado nº 670, de 2007, e, no 
mérito, por sua aprovação.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Valdir Raupp, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-
nômico e urbanístico;
....................................................................................

V – produção e consumo;
....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I– sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembleias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal:

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas;

XI – criação, estruturação e atribuições dos Mi-
nistérios e órgãos da administração pública;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos 
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, ob-
servado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, 
III; e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, observado o que dispõem os 
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41. 19-12-2003)
....................................................................................

Subseção III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa ao Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de mi-
litares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998) 

d) organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
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e) criação, estruturação e atribuições dos Minis-
térios e órgãos da administração pública.

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18. de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação aos atos 
normativos que menciona.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências. 

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

LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 61. As empresas que exercem a atividade 

de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas 
prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

§ 1º Para efeito de comprovação de custos e 
despesas operacionais, no âmbito da legislação do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lu-
cro líquido, os documentos emitidos pelo ECF devem 
conter, em relação à pessoa física ou jurídica compra-
dora, no mínimo:

a) a sua identificação, mediante a indicação do 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Con-

tribuintes – CGC, se pessoa jurídica, ambos do Minis-
tério da Fazenda; 

b) a descrição dos bens ou serviços objeto da 
operação, ainda que resumida ou por código;

c) a data e o valor da operação.
§ 2º Qualquer outro meio de emissão de nota fis-

cal, inclusive a manual, somente poderá ser utilizado 
com autorização específica da unidade da Secretaria 
de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o domi-
cílio fiscal da empresa interessada. 
....................................................................................

Art. 63. O disposto nos arts. 61 e 62 observará 
convênio a ser celebrado entre a União, representa-
da pela Secretaria da Receita Federal, e as Unidades 
Federadas, representadas no Conselho de Política 
Fazendária – CONFAZ pelas respectivas Secretarias 
de Fazenda.
....................................................................................

Ofício nº 175/2011 – CMA 

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Deliberação terminativa – PLS nº 670, de 
2007

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, na 36a Reunião Ordinária, 
realizada nesta data, aprovou em decisão terminati-
va o Projeto de Lei do Senado nº 670, de 2007, que 
“Acrescenta § 3º ao art. 61 da Lei nº 9 512, de 10 de 
dezembro de 1997, para dispor que os revendedores 
varejistas de combustíveis automotivos ficam obrigados 
ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) 
integrado ao equipamento medidor do fornecimento 
de combustível automotivo da bomba abastecedora”.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 670, de 
2007, pretende obrigar os revendedores varejistas de 
combustíveis a integrar a operação do equipamento 
emissor de cupom fiscal (ECF), de uso obrigatório, à 
bomba abastecedora utilizada nos postos.
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A implementação da regra se daria na forma de 
convênio entre a União e os Estados, segundo dispõe 
o art. 63 da Lei nº 9.532, de 1997.

O Senador Expedito Júnior, autor da proposição, 
argumenta que a aprovação da medida, além de ace-
lerar o processo de emissão de cupom fiscal, dificul-
taria a evasão fiscal.

O Projeto foi lido em Plenário no dia 26 de novem-
bro de 2007 e encaminhado às Comissões de Assun-
tos Econômicos (CAE) e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), cabendo 
a esta última a decisão terminativa.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O PLS nº 670, de 2007, foi encaminhado à CAE 
por tratar da instituição de obrigação tributária aces-
sória. Por força do que dispõe o inciso IV do art. 99 do 
Regimento Interno, esta Comissão é competente para 
opinar sobre o assunto.

Quanto à constitucionalidade, vale observar 
que a competência da União para legislar sobre os 
tributos federais alcança também a competência para 
instituir obrigações acessórias relativas a eles. Assim, 
ao estabelecer regra relacionada a cupom fiscal, a 
União não extravasa de seu âmbito de competência 
legislativa, uma vez que muitos dos tributos de sua 
competência utilizam a receita da pessoa jurídica 
como parâmetro de cálculo da base de incidência. O 
cupom fiscal, sabe-se, é elemento essencial à veri-
ficação da veracidade das receitas declaradas pela 
pessoa jurídica.

Ademais, a implementação da medida, tal como 
previsto no art. 63 da Lei nº 9.532, de 1997, prevê a 
participação dos Estados e do Distrito Federal, igual-
mente interessados na obrigatoriedade da emissão de 
cupom. Essa participação se dará mediante convênio 
celebrado entre a União e o Conselho de Política Fa-
zendária (Confaz). Atualmente, vários são os convênios 
que tratam dessa matéria, não havendo vício algum 
de constitucionalidade.

No mérito, iremos nos ater à repercussão da me-
dida no estrito âmbito da fiscalização tributária. Eventu-
al benefício para a atividade de controle da qualidade 
dos combustíveis, bem como de eventual impacto nos 
custos para o consumidor final serão oportunamente 
analisados pela CMA.

Como já afirmado, muitos são os tributos cuja 
base de cálculo é, direta ou indiretamente, obtida da 
receita da empresa. Toda norma que aprimore o sis-
tema de emissão do cupom fiscal, portanto, tende a 
tornar mais fidedigno esse dado, reluzindo o espaço 
para fraudes e sonegação.

Nesse sentido, parece-nos que o PLS nº 670, de 
2007, é conveniente e oportuno, pois vincula a opera-
ção de abastecimento à efetiva emissão do cupom fis-
cal, além de acelerar seu preenchimento e impressão.

Ainda que a incidência de alguns tributos so-
bre a receita obtida com a venda de combustíveis se 
dê em regime de substituição tributária, tais como a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o re-
vendedor varejista de combustíveis ainda é contribuinte 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL).

Assim, a generalização do fornecimento de cupom 
fiscal, certamente facilitada pela integração entre o 
equipamento emissor e a bomba de abastecimento, 
representará importante reforço na capacidade de 
fiscalização da administração tributária.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 670, de 2007.

Sala da Comissão,– Senadora Serys Slhessa-
renko, Relatora.

PARECER Nº 987, DE 2011

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 85, de 2008, do Senador Marconi Perillo, 
que altera a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, para estabelecer periodicidade anual 
na aplicação do Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (ENADE) e prazo má-
ximo de um ano para adoção de providên-
cias pactuadas em termo de compromisso.

Relator: Senador Anibal Diniz

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 85, de 2008, 
de autoria do Senador Marconi Perillo, modifica o § 3º 
do art. 5º e o inciso III do art. 10 da Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, com o intuito de tornar anual a 
aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Es-
tudantes (ENADE), assim como fixar limite de um ano 
para os prazos estabelecidos para o cumprimento de 
ações definidas no protocolo de compromisso, firmado 
entre a instituição de ensino superior que apresentou 
resultados insatisfatórios no exame e o Ministério da 
Educação (MEC).

No entendimento do autor, as sugestões apri-
moram o processo de avaliação das instituições de 
educação superior, ao mesmo tempo em que agilizam 
a entrega de diplomas de graduação aos estudantes 
formados.
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À proposição, que deve ser analisada, em ca-
ráter exclusivo e terminativo, por esta Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE), não foram ofere-
cidas emendas.

II – Análise

Compete à CE, nos termos do art. 102 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, opinar a respeito de 
proposições que versem sobre normas gerais de educa-
ção, de cultura, do ensino e dos desportos; instituições 
educativas e culturais, diretrizes e bases da educação 
nacional e salário-educação; diversão e espetáculos 
públicos, criações artísticas, datas comemorativas e 
homenagens cívicas; formação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos; e outros assuntos correlatos. A 
iniciativa em exame, portanto, inscreve-se no rol das 
matérias sujeitas à apreciação desta Comissão.

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 
2004, tem como objetivo assegurar o processo nacio-
nal de avaliação das instituições de educação superior 
(IES), dos cursos de graduação e do desempenho aca-
dêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, 
VII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O Enade tem aplicação, por amostragem, de prova 
e questionários aos alunos iniciantes e concluintes de 
todos os cursos de graduação. Nos termos da Lei nº 
10.861, de 2004, o exame deve ser aplicado em inter-
valos que não ultrapassem três anos. As instituições 
que apresentarem resultados insatisfatórios terão que 
firmar protocolo de compromisso com o MEC, estabe-
lecendo ações e prazos necessários para a superação 
dos problemas encontrados.

De acordo com o Decreto nº 5.773, de 9 de maio 
de 2006, que regulamentou a Lei nº 10.861, de 2004, 
o Sinaes é um referencial básico do sistema regula-
tório e de supervisão a cargo do MEC. O processo 
regulatório/avaliativo funciona integradamente, como 
também o de supervisão, aberto em face de denúncias 
recebidas pelo Ministério.

Ainda conforme essa norma, o Sinaes abrange 
os seguintes processos de avaliação institucional:

I – avaliação interna das instituições de educação
II – avaliação externa das instituições de educação
III – avaliação dos cursos de graduação; e
IV – avaliação do desempenho acadêmico dos estu-

dantes de cursos de graduação.

No processo avaliativo das IES são examinados 
suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 
considerando as diferentes dimensões institucionais, 
utilizando-se procedimentos e instrumentos diversifi-

cados, dentre os quais a autoavaliacão e a avaliação 
externa in loco.

A avaliação dos cursos de graduação, desenvol-
vida mediante visitas por comissões de especialistas 
das respectivas áreas do conhecimento, tem como ob-
jetivo levantar as condições de ensino oferecidas aos 
estudantes, identificando o perfil do corpo docente, as 
instalações físicas e a organização didático-pedagógica.

A proposta contida no PLS em apreço consiste na 
diminuição desses prazos e do intervalo entre as apli-
cações do Enade. Por se tratar de instrumento impor-
tante de acompanhamento da qualidade da educação, 
a avaliação, quando efetuada com maior frequência e 
com prazo reduzido para implementação dos ajustes 
necessários, permite que o processo de aperfeiçoa-
mento dos cursos e, consequentemente, a qualidade 
do aprendizado sejam constantemente repensados.

Por sua vez, a avaliação do desempenho dos es-
tudantes dos cursos de graduação é realizada mediante 
a aplicação do Enade. O referido exame tem aplicado, 
por amostragem, de prova e questionários aos alunos 
iniciantes e concluintes de todos os cursos de gradu-
ação, considerando não só conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares, mas também ha-
bilidades e competências que os capacitem tanto ao 
exercício de uma profissão como a compreensão de 
temas ligados à realidade brasileira, mundial e às de-
mais áreas de conhecimento.

Por determinação legal, esse exame deve ser 
aplicado em intervalos que não ultrapassem três anos 
e as instituições que apresentarem resultados insatisfa-
tórios terão que firmar protocolo de compromisso com o 
MEC, estabelecendo ações e prazos necessários para 
a superação dos problemas encontrados.

A ideia de estabelecer uma periodicidade máxi-
ma é deixar em aberto a possibilidade de aplicação do 
exame a cada dois anos ou até anualmente, nos casos 
de instituições com avaliações negativas persistentes. 
Dessa forma, o MEC aumenta seu poder de pressão 
sobre essas instituições de ensino.

A proposta contida no PLS nº 85, de 2008, in-
tenta diminuir esses intervalos entre as aplicações 
do Enade e fixar em um ano o prazo estabelecido no 
protocolo de compromisso para o cumprimento das 
medidas de correção.

Em nosso modo de ver, a previsão da lei atual, no 
que diz respeito à periodicidade de aplicação do exa-
me, é mais flexível do que a da proposição em análise, 
razão pela qual julgamos conveniente não modificá-la.

Ora, conforme se depreende das informações 
acima elencadas, o Sinaes é um sistema complexo 
de avaliação, formado por várias etapas (avaliação de 
estudantes, aspectos institucionais, instalações físicas, 
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docentes, programas de extensão universitária), exer-
cido de forma continuada mediante diferentes instru-
mentos, sendo instaurado não apenas na entrada do 
sistema, com o credenciamento de uma instituição e a 
autorização de cursos, mas, também, periodicamente 
nos casos de reconhecimento da instituição e renova-
ção do reconhecimento dos cursos.

A modificação dos prazos certamente irá alterar 
a estrutura e a sinergia desse sistema, prejudicando a 
ação dos órgãos de avaliação, regulação e supervisão.

Assim sendo, julgamos, salvo melhor juízo, ina-
dequada a proposta do PLS, ainda mais se conside-
rarmos o volume adicional de verbas públicas neces-

sárias para a sua implementação, em detrimento de 
investimentos que poderiam ser direcionados para a 
fiscalização de outras áreas sociais tão carentes de 
avaliações governamentais.

No mais, a proposição encontra-se vazada em 
boa técnica legislativa e não apresenta vícios de cons-
titucionalidade ou juridicidade.

III – Voto

Em vista do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador 
Anibal Diniz, Relator.

111ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39125 SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



39126 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 9º A União incubir-se-á de:

....................................................................................
VI – assegurar processo nacional de avaliação 

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino;
....................................................................................

VIII – assegurar processo nacional de avaliação 
das instituições de educação superior, com a coopera-
ção dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 
este nível de ensino;

IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
tuições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino.
....................................................................................

LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004

Institui o Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior – SINAES e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudan-

tes dos cursos de graduação será realizada mediante 
aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes – ENADE.
....................................................................................

§ 3º A periodicidade máxima de aplicação do 
ENADE aos estudantes de cada curso de graduação 
será trienal.
....................................................................................

Art. 10. Os resultados considerados insatisfa-
tórios ensejarão a celebração de protocolo de com-
promisso, a ser firmado entre a instituição de educa-
ção superior e o Ministério da Educação, que deverá 
conter:
....................................................................................

III – a indicação de prazos e metas para o cum-
primento de ações, expressamente definidas, e a ca-
racterização das respectivas responsabilidades dos 
dirigentes:
....................................................................................

DECRETO Nº 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006

Dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no 
sistema federal de ensino.

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

Of. nº 125/2011/CE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marconi 
Perillo, que “Altera a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, para estabelecer periodicidade anual na aplica-
ção do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE) e prazo máximo de um ano para adoção de 
providências pactuadas em termo de compromisso.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O PLS nº 85, de 2008, de autoria do Senador 
Marconi Perillo, modifica o § 3º do art. 5º e o inciso III 
do art. 10 da lei acima citada, com o intuito de tornar 
anual a aplicação do ENADE, assim como fixar limite 
de um ano para os prazos estabelecidos para o cum-
primento de ações definidas no protocolo de compro-
misso, firmado entre a instituições de ensino superior 
que apresentou resultados insatisfatórios no exame e 
o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o autor, suas sugestões aprimo-
ram o processo de avaliação das instituições de edu-
cação superior, ao mesmo tempo em que agilizam a 
entrega de diplomas de graduação aos estudantes 
formados.
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À proposição, que deve ser analisada, em caráter 
terminativo, por esta Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE), não foram oferecidas emendas.

II – Análise

O Enade, instituído pela Lei nº 10.861, de 2004, 
é um exame integrante do Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior, que tem como finalidade 
aferir o desempenho dos estudantes relativamente aos 
seguintes aspectos: conteúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares, habilidades e competências 
que os capacitem tanto ao exercício de uma profissão 
como a compreensão de temas ligados à realidade 
brasileira, mundial e às demais áreas de conhecimento.

O Enade tem aplicação, por amostragem, de pro-
va e questionários aos alunos iniciantes e concluintes 
de todos os cursos de graduação. Nos termos da lei 
acima citada, o exame deve ser aplicado em interva-
los que não ultrapassem três anos. As instituições que 
apresentarem resultados insatisfatórios terão que firmar 
protocolo de compromisso com o MEC, estabelecen-
do ações e prazos necessários para a superação dos 
problemas encontrados.

A proposta contida no PLS em apreço consiste na 
diminuição desses prazos e do intervalo entre as apli-
cações do Enade. Por se tratar de instrumento impor-
tante de acompanhamento da qualidade da educação, 
a avaliação, quando efetuada com maior frequência e 
com prazo reduzido para implementação dos ajustes 
necessários, permite que o processo de aperfeiçoa-
mento dos cursos e, consequentemente, a qualidade 
do aprendizado sejam constantemente repensados.

No mais, a proposição encontra-se vazada em 
boa técnica legislativa e não apresenta quaisquer ví-
cios de constitucionalidade ou juridicidade.

III – Voto

Em vista do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008.

Sala da Comissão, – Senador Romeu Tuma, 
Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O PLS nº 85, de 2008, de autoria do Senador 
Marconi Perillo, modifica o § 3º do art. 5º e o inciso III 
do art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
com o intuito de tornar anual a aplicação do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 
assim como fixar limite de um ano para os prazos es-
tabelecidos para o cumprimento de ações definidas no 
protocolo de compromisso, firmado entre a instituição 

de ensino superior que apresentou resultados insatis-
fatórios no exame e o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o autor, suas sugestões aprimo-
ram o processo de avaliação das instituições de edu-
cação superior, ao mesmo tempo em que agilizam a 
entrega de diplomas de graduação aos estudantes 
formados.

À proposição, que deve ser analisada em caráter 
terminativo por esta Comissão, não foram oferecidas 
emendas.

II – Análise

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 
2004, tem como objetivo assegurar o processo nacio-
nal de avaliação das instituições de educação superior 
(IES), dos cursos de graduação e do desempenho aca-
dêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, 
VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

De acordo com o Decreto nº 5.773, de 2006, 
que regulamentou a Lei nº 10.861, de 2004, o Sinaes 
é um referencial básico do sistema regulatório e de 
supervisão a cargo do MEC. O processo regulatório/
avaliativo funciona integradamente, como também o 
de supervisão, aberto em face de denúncias recebi-
das pelo Ministério.

Ainda conforme essa norma, o Sinaes abrange 
os seguintes processos de avaliação institucional:

I – avaliação interna das instituições de educação 
superior;

II – avaliação externa das instituições de educação 
superior;

III – avaliação dos cursos de graduação; e
IV – avaliação do desempenho acadêmico dos estu-

dantes de cursos de graduação.

No processo avaliativo das IES são examinados, 
além de suas atividades, seus cursos, programas, pro-
jetos e setores, considerando as diferentes dimensões 
institucionais, utilizando-se procedimentos e instrumen-
tos diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e 
a avaliação externa in loco.

A avaliação dos cursos de graduação, desenvol-
vida por meio de visitas por comissões de especialistas 
das respectivas áreas do conhecimento, tem como ob-
jetivo levantar as condições de ensino oferecidas aos 
estudantes, identificando o perfil do corpo docente, as 
instalações físicas e a organização didático-pedagógica.

Por sua vez, a avaliação do desempenho dos 
estudantes dos cursos de graduação é realizada me-
diante a aplicação do Enade.

O referido exame tem aplicação, por amostra-
gem, de prova e questionários aos alunos iniciantes 
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e concluintes de todos os cursos de graduação, con-
siderando não só conteúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares, mas também habilidades e 
competências que os capacitem tanto ao exercício de 
uma profissão como à compreensão de temas ligados 
à realidade brasileira mundial e às demais áreas de 
conhecimento.

Por determinação legal, esse exame deve ser 
aplicado em intervalos que não ultrapassem três anos 
e as instituições que apresentarem resultados insatisfa-
tórios terão que firmar protocolo de compromisso com o 
MEC, estabelecendo ações e prazos necessários para 
a superação dos problemas encontrados.

A ideia de estabelecer uma periodicidade máxi-
ma e deixar em aberto a possibilidade de aplicação do 
exame a cada dois anos ou até anualmente, nos casos 
de instituições com avaliações negativas persistentes. 
Dessa forma, o MEC aumenta seu poder de pressão 
sobre essas instituições de ensino.

A proposta contida no PLS nº 85, de 2008, in-
tenta diminuir esses intervalos entre as aplicações 
do Enade e fixar em um ano o prazo estabelecido no 
protocolo de compromisso para o cumprimento das 
medidas de correção.

Em nosso modo de ver, a previsão da lei, no que 
diz respeito à periodicidade de aplicação do exame, 
é mais flexível do que a sugestão contida na proposi-
ção em análise, razão pela qual julgamos conveniente 
não modificá-la.

No entanto, com relação ao inciso III do art. 10 
da lei que se pretende alterar, pensamos, como o au-
tor do PLS nº 85/2008, que, para efeito de monitora-
mento, a norma deve indicar com precisão e clareza 
um prazo máximo para a superação das dificuldades 
encontradas, nos termos do protocolo de compromis-
so firmado entre a IES e o MEC. Um ano parece-nos 
prazo adequado nesse sentido.

No mais, a proposição encontra-se vazada em 
boa técnica legislativa e não apresenta vícios de cons-
titucionalidade ou juridicidade.

III – Voto

Em vista do exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº – CE

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
85, de 2008, a seguinte redação:

“Altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 
de abril de 2004, para fixar o prazo máximo 
de um ano para adoção de providências pac-
tuadas em protocolo de compromisso firmado 

entre as instituições de educação superior e o 
Ministério da Educação.”

EMENDA Nº – CE

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
85, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 
de abril de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 10.  ..................................................
III – a indicação de prazos, nunca supe-

riores a um ano, e metas para o cumprimento 
de ações, expressamente definidas, e a carac-
terização das respectivas responsabilidades 
dos dirigentes;

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

Sala da Comissão, – Senador Romeu Tuma, 
Relator.

PARECERES NºS 988 E 989, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
127, de 2010 (nº 4.302/2008, na Casa de 
origem, do Deputado Mário Heringer), que 
altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
obrigando as prestadoras do Serviço Mó-
vel Pessoal – SMP a fornecer atendimen-
to a usuários que estejam na condição de 
visitantes.

PARECER Nº 988, DE 2011 
(Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,  

Comunicação e Informática)

Relator: Senador Acir Gurgacz

I – Relatório

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCT) recebe o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) nº 127, de 2010, de autoria 
do Deputado Mário Heringer, que impõe obrigações 
às prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), um 
serviço de telecomunicações prestado em regime pri-
vado, nos termos da Lei nº 9.472, de 1997 (Lei Geral 
de Telecomunicações – LGT).

De acordo com a proposição, as operadoras do 
SMP, conhecido como “telefonia celular”, serão obriga-
das, independentemente do plano de serviço contratado 
pelo usuário, a assegurar-lhe atendimento “na condição 
de visitante”, ou seja, quando estiver fora de sua área 
de registro. Tal recurso é conhecido como roaming e 
é oferecido, atualmente, por todas as prestadoras do 
SMP, com alcance regional ou nacional, de acordo com 
seu porte, com a região em que atua e com outras va-
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riáveis que procuram descrever preferências, hábitos 
e níveis de renda das pessoas físicas e jurídicas que 
compõem seu mercado potencial.

Para dispor desse recurso, basta ao usuário se-
lecionar um dos inúmeros planos de serviço que o 
oferecem. Entretanto, julgou a Câmara dos Deputados 
que o roaming deve ser assegurado pelas operadoras 
do SMP em todos os planos, pré ou pós-pagos, e em 
todo o território nacional. Com tal propósito, o projeto 
propôs a inserção do seguinte art. 155-A na LGT:

“Art. 155-A. A prestadora de serviço de 
telecomunicações móvel pessoal deve pos-
sibilitar o atendimento de seus usuários de 
quaisquer planos de serviço que estejam na 
condição de visitantes em todas as localidades 
atendidas por ela em suas áreas de prestação, 
respeitados os padrões de tecnologia utiliza-
dos na área visitada.

§ 1º A prestadora de serviço de teleco-
municações móvel pessoal está obrigada a 
pactuar acordo que viabilize o atendimento de 
seus usuários de quaisquer planos de serviço 
que estejam na condição de visitantes em to-
das as áreas de prestação não coincidentes 
com as suas, respeitados os padrões de tec-
nologia utilizados na área visitada.

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

De acordo com a redação aprovada naquela 
Casa Legislativa, toda prestadora do SMP, indepen-
dentemente do porte, fica obrigada a colocar o serviço 
à disposição de seus assinantes em todas as locali-
dades em que não solicitou autorização para operar, 
mediante acordo de uso de rede de outra prestadora, 
“respeitados os padrões de tecnologia utilizados na 
área visitada”.

A prestadora que não conseguir negociar acordo 
com nenhuma outra que já atue em áreas não coinci-
dentes com as suas deverá acionar a Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL) para resolver o con-
flito, “que decidirá sobre as condições de atendimento 
no prazo de 90 (noventa) dias da solicitação” (§ 2º).

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental. Após o trâmite na CCT, a matéria será en-
caminhada à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) para 
decisão terminativa.

II – Análise

Para que se analise adequadamente o projeto, é 
importante destacar, primeiramente, que as outorgas 
de serviços de telecomunicações estão sempre asso-
ciadas a áreas geográficas de prestação. No caso do 

SMP, um Plano Geral de Autorizações (PGA-SMP), 
aprovado por resolução do Conselho Diretor da Ana-
tel, definiu as áreas de prestação e as subdividiu em 
áreas de registro, que coincidem com os limites territo-
riais dos municípios relacionados a um mesmo “código 
DDD”. Assim, qualquer plano de serviço permite que o 
usuário se comunique dentro de, no mínimo, uma área 
de registro, sem adicionais nas chamadas.

Se o usuário se desloca para fora dessa área de 
registro, mas permanece dentro da área de prestação 
da operadora, ele terá disponibilidade do serviço se 
seu terminal for compatível com a tecnologia da área 
visitada. Importa lembrar que as tecnologias de comu-
nicação disponíveis em cada área de prestação (GSM, 
CDMA, EV-DO, HSPA, 3G, entre outras) dependem 
do momento em que a área foi licitada e da faixa de 
frequência a ela atribuída na época. A depender do 
plano de serviço que escolheu e do crédito de que 
dispõe junto à operadora para realizar chamadas, ele 
poderá realizá-las ou não, com ou sem a cobrança de 
adicionais.

Se o usuário viaja para uma área na qual sua 
operadora não atua, ou em que a tecnologia de rede 
utilizada não é compatível com o seu terminal, a frui-
ção do serviço dependerá da existência de acordos de 
roaming com outras operadoras. Nesses casos, fica a 
critério de cada operadora solicitar o acordo, ou aceitar 
propostas que partam de outras empresas. Para cada 
área de registro definida pela Anatel, as prestadoras 
medem o interesse de tráfego de seus assinantes e 
solicitam ou não a realização desses acordos, conforme 
disponham ou não de rede própria no local.

Como o projeto aprovado na Câmara dos De-
putados torna obrigatório o atendimento de qualquer 
usuário fora de sua área de registro – na prática, ele 
veda a comercialização de planos de serviço sem o 
recurso de roaming –, a solicitação e a efetiva utiliza-
ção de redes de terceiros se torna indispensável, em 
todo o território nacional, para as operadoras de pe-
queno porte – como, por exemplo, a AEIOU, que atua 
apenas na região metropolitana de São Paulo –, e para 
os novos entrantes, que perdem flexibilidade, em seus 
planos de negócios, para selecionar as áreas em que 
desejam competir.

Não há impacto positivo para os usuários das 
empresas que já atuam com rede própria em todo o 
País, como Vivo, Claro e TIM. O projeto também não 
data a operação da Oi, que ainda não possui rede 
própria em todo o Estado de São Paulo, pois já exis-
tem acordos de roaming para as localidades não 
cobertas. Nesse sentido, o projeto apenas impede a 
existência de operações regionais, mesmo que o mo-
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delo de negócios do investidor e a demanda efetiva 
assim o determinem.

Se houver capacidade de investimento e de 
demanda para que uma prestadora atue em nível 
nacional, ela tem todo o interesse em solicitar os acor-
dos, sendo dispensável qualquer exigência legal. Se 
faltar um desses fatores, a exigência se transforma 
em um custo de difícil amortização para a prestado-
ra, que precisará manter contratos de rentabilidade 
baixa ou negativa que assegurem o cumprimento 
da legislação.

Há outros aspectos que contribuem para tornar 
a proposição em análise inadequada para o setor. O 
SMP deixou de ser apenas um serviço de telefonia há 
anos. Graças à evolução tecnológica, que está prestes 
a lançar a quarta geração de serviços móveis (4G), os 
usuários estão aptos a acessar a internet no próprio 
terminal, ler e alterar arquivos digitais de toda espé-
cie, enviar mensagens multimídia e conectar uma rede 
doméstica de computadores.

Nesse contexto, o projeto interfere diretamente 
na gestão da oferta de serviços de dados das opera-
doras do SMP. Além de telefonia, as empresas seriam 
obrigadas a construir ou alugar, em todas as localida-
des, capacidade para a oferta de acesso a internet 
aos visitantes, o que a ainda mais oneroso do que a 
infraestrutura de telefonia. Na medida em que cresce 
rapidamente a proporção de usuários de internet mó-
vel, pode-se estimar o impacto financeiro associado à 
aprovação do PLC nº 127, de 2010.

É preciso ter em mente que o SMP continua sen-
do explorado exclusivamente em regime privado. Trata-
-se, de fato e de direito, de uma atividade econômica, 
e não de um serviço público – como as concessões de 
telefonia fixa. Assim, o Estado precisa avaliar criterio-
samente os custos e benefícios de novas obrigações, 
especialmente quando criadas por lei, sob pena de 
descaracterizar, na prática, a liberdade e a eficiência 
na gestão da atividade. Essa é a essência do regime 
privado em telecomunicações.

Se a empresa não solicitou ou não adquiriu, via 
edital de licitação, outorgas em determinadas áreas, o 
Poder Público não deve, sem avaliar adequadamente o 
impacto da medida, obrigá-la a assumir a oferta nessas 
áreas. Se há carência de oferta, em certas regiões, de 
um serviço essencial como o SMP, determina a LGT 
que o Poder Executivo institua modalidade do serviço 
em regime público e estabeleça planos de metas de 
cobertura, com apoio de recursos públicos, se neces-
sário, para suprir a demanda.

Não se advoga a impossibilidade de negociar obri-
gações com prestadoras de serviços em regime priva-
do, como fez o Governo Federal no edital de licitação 

das faixas de frequência de terceira geração, realizado 
no final de 2007. Mas é fundamental que alterações 
na estratégia de regulação, concebidas na Anatel ou 
no Congresso Nacional, procurem eliminar barreiras à 
competição e reduzir os custos na oferta dos serviços.

A Anatel vem desenvolvendo, por exemplo, a re-
gulamentação de uma nova forma de exploração do 
SMP, conhecida mundialmente como MVNO (Mobile 
Virtual Network Operator), tendo realizado longa con-
sulta pública a respeito do tema. O objetivo da medida 
é facilitar a entrada de novos agentes, de diferentes 
portes, sem que seja necessária a construção de redes 
próprias em todas as localidades. A ideia é aprimorar 
o atendimento ao usuário e tornar mais eficiente a uti-
lização da infraestrutura instalada.

Está prevista para o final deste ano a licitação 
de mais uma faixa de espectro de terceira geração – 
a Banda H –, que poderá viabilizar a entrada de mais 
uma prestadora com abrangência nacional. Cabe men-
cionar ainda a alteração da destinação da faixa de 2,5 
GHz, recém-publicada pela Anatel, que visa ampliar em 
mais de 30% a quantidade de espectro destinada em 
caráter primário ao SMP e, assim, atender à deman-
da crescente por acesso em banda larga à internet.

Tais medidas demonstram a disposição do órgão 
regulador em aprofundar a concorrência nesse mer-
cado e corrigir as distorções de qualidade e de preços 
que se observam atualmente no SMP.

Com base nos argumentos apresentados, não 
acredito que haverá efeitos positivos para a qualidade 
e para os preços do SMP se a lei determinar que to-
dos os planos de serviço passem a oferecer roaming 
em todo o território nacional. Ao invés, receio que, se 
aprovado, o projeto pode gerar perda de rentabilidade 
e, possivelmente, aumento nos preços de planos de 
serviço que hoje atendem à população de baixa renda.

A decisão de consumo deve ser inteiramente do 
próprio usuário, que escolhe o plano de serviço que 
lhe apresenta a melhor composição de preço, cober-
tura e recursos adicionais. A diversidade de ofertas 
enriquece a competição e atende a um número maior 
de pessoas.

Não convém que o Congresso Nacional faça essa 
escolha para o consumidor, a não ser que a oferta 
não existisse, o que não se configura verdadeiro, em 
absoluto.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei da Câmara nº 127, de 2010.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Acir 
Gurgacz, Relator.
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PARECER Nº 989, DE 2011 
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle)

Relator: Senador Vicentinho Alves

I – Relatório

Vem ao exame da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 127, de 
2010 (Projeto de Lei nº 4.302, de 2008, na origem), 
de autoria do Deputado Mário Heringer. A iniciativa 
propõe que toda prestadora do Serviço Móvel Pes-
soal (SMP) seja obrigada a oferecer conectividade a 
seus próprios assinantes em qualquer lugar do País, 
estejam eles dentro ou fora da área de prestação de 
serviço que lhe foi outorgada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL).

O projeto determina que as operadoras de tele-
fonia celular atendam seus clientes quando estiverem 
“na condição de visitante”, ou seja, fora de sua área de 
registro. Trata-se do conhecido recurso de roaming, 
que permite ao assinante utilizar o terminal em viagens 
nacionais e internacionais, desde que: i) a área visi-
tada opere com tecnologia compatível com a de seu 
terminal, e ii) alguma operadora nessa área mantenha 
acordo de interconexão com sua prestadora original.

O primeiro condicionante, de natureza tecnológi-
ca, não pode ser superado por determinação legal, mas 
o PLC nº 127, de 2010, pretende eliminar a segunda 
restrição, exigindo que toda operadora móvel mantenha 
acordos de interconexão em todo o País e que ofereça 
o recurso de roaming em todos os planos de serviço.

Com tal propósito, o projeto propõe a inserção 
do seguinte dispositivo na Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, conhecida como Lei Geral das Telecomuni-
cações (LOT):

Art. 155-A. A prestadora de serviço de te-
lecomunicações móvel pessoal deve possibilitar 
o atendimento de seus usuários de quaisquer 
planos de serviço que estejam na condição de 
visitantes em todas as localidades atendidas 
por ela em suas áreas de prestação, respei-
tados os padrões de tecnologia utilizados na 
área visitada.

§ 1º A prestadora de serviço de teleco-
municações móvel pessoal está obrigada a 
pactuar acordo que viabilize o atendimento de 
seus usuários de quaisquer planos de serviço 
que estejam na condição de visitantes em to-
das as áreas de prestação não coincidentes 
com as suas, respeitados os padrões de tec-
nologia utilizados na área visitada.

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

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática do Senado Federal (CCT) 
aprovou parecer pela rejeição do projeto, que foi reme-
tido à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle (CMA) para decisão 
terminativa.

II – Análise

Compete a esta Comissão, a teor do art. 102-A, 
III, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar 
sobre o mérito do projeto e, por força da competência 
terminativa, também sobre os aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica 
legislativa.

O SMP é oferecido no País exclusivamente em 
regime privado, ou seja, baseia-se nos princípios cons-
titucionais da atividade econômica, conforme o art. 126 
da LGT. Ao impor condicionantes à oferta do serviço, 
portanto, o Estado deve sempre ponderar os custos 
e benefícios associados e procurar preservar a livre 
iniciativa e o direito da empresa de gerir seu próprio 
negócio.

De acordo com a redação aprovada na Câmara 
dos Deputados, toda prestadora do SMP, independente-
mente do porte, fica obrigada a atender seus assinantes 
em localidades em que não solicitou autorização para 
operar, mediante acordo de uso de rede de outra pres-
tadora. Embora possa ser eventualmente benéfico para 
uma parcela dos assinantes, isso representa custos 
adicionais que podem não fazer sentido para o negó-
cio da prestadora, especialmente para aquelas que, a 
partir da regulamentação do Operador de Rede Móvel 
Virtual (MVNO ou Mobile Virtual Network Operator, 
como é mais conhecido), desejam operar localmente.

Analogamente, se a empresa é obrigada a ofere-
cer o recurso de roaming em todos os pacotes, perde 
a capacidade de segmentar a oferta de acordo com 
os diferentes perfis de uso de seus assinantes, repas-
sando custos indiscriminada e desnecessariamente.

Se não estivessem disponíveis planos de serviço 
com tal funcionalidade, seria compreensível a medida 
legislativa. Mas eles existem em grande quantidade, 
em variados pacotes, oferecidos por todas as opera-
doras do SMP. O usuário que efetivamente precisa do 
recurso pode contratá-lo sem dificuldade, e ainda fazer 
uso da portabilidade numérica se não estiver satisfeito 
com a qualidade ou com o preço cobrado.

Conforme registrou o parecer aprovado na CCT, 
“a decisão de consumo deve ser inteiramente do pró-
prio usuário, que escolhe o plano de serviço que lhe 
apresenta a melhor composição de preço, cobertura e 
recursos adicionais. A diversidade de ofertas enriquece 
a competição e atende a um número maior de pessoas”.
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É bom lembrar que as grandes operadoras do 
SMP atuam com redes próprias em todos os Estados 
da Federação, à exceção da Oi no Estado de São 
Paulo, onde já foram firmados os devidos acordos de 
interconexão. Assim, a medida não produz impacto 
para os usuários dessas empresas.

Por outro lado, como aponta o relatório da CCT, 
“o projeto impede a existência de operações regionais”, 
na contramão do que busca organizar o órgão regula-
dor do setor. Como o SMP permite a transmissão de 
dados em banda larga, as empresas de menor porte 
seriam obrigadas a construir ou alugar, em todas as 

localidades, capacidade para a oferta de acesso a in-
ternet aos visitantes, o que seria ainda mais oneroso. 
Na medida em que cresce rapidamente a proporção 
de usuários de internet móvel, pode-se estimar o im-
pacto financeiro associado à aprovação do PLC nº 
127, de 2010

III – Voto

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei da Câmara nº 127, de 2010.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente – Senador 
Vicentinho Alves, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

....................................................................................
Art. 126. A exploração de serviço de telecomuni-

cações no regime privado será baseada nos princípios 
constitucionais da atividade econômica.
....................................................................................

Art. 155. Para desenvolver a competição, as em-
presas prestadoras de serviços de telecomunicações 
de interesse coletivo deverão, nos casos e condições 
fixados pela Agência, disponibilizar suas redes a ou-
tras prestadoras de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo.
....................................................................................

Art. 156. Poderá ser vedada a conexão de equi-
pamentos terminais sem certificação, expedida ou 
aceita pela Agência, no caso das redes referidas no 
art. 145 desta Lei.

§ 1º Terminal de telecomunicações é o equipa-
mento ou aparelho que possibilita o acesso do usuário 
a serviço de telecomunicações, podendo incorporar 
estágio de transdução, estar incorporado a equipa-
mento destinado a exercer outras funções ou, ainda, 
incorporar funções secundárias.

§ 2º Certificação é o reconhecimento da compa-
tibilidade das especificações de determinado produto 
com as características técnicas do serviço a que se 
destina.
....................................................................................

 
Ofício nº 174/2011 – CMA 

Brasília, 22 de setembro de 2011

Assunto: Deliberação terminativa – PLC nº 127, de 
2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, na 36ª Reunião Ordinária, 
realizada em 20-9-2011, rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2010, 

que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
obrigando as prestadoras do Serviço Móve1 Pessoal 
– SMP a fornecer atendimento a usuários que estejam 
na condição de visitantes”.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

PARECERES NºS 990 E 991, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
86, de 2010, do Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, que assegura aos brasileiros resi-
dentes no exterior a filiação como contri-
buinte facultativo do INSS.

PARECER Nº 990, DE 2011 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Relator: Senador Vital do Rêgo
Relator ad hoc: Senador João Pedro

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 86, de 2010, 
de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, obje-
tiva assegurar aos brasileiros residentes no exterior a 
filiação como contribuinte facultativo do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). Na justificação, o autor 
esclarece que a apresentação do Projeto decorreu da 
necessidade de assegurar aos emigrantes brasileiros 
um mínimo de proteção e garantias.

O PLS em análise foi distribuído às Comissões 
de Relações Exteriores e Defeso Nacional (CRE) e de 
Assuntos Sociais (CAS), cabendo à última decisão ter-
minativa, à vista do disposto no art. 49, I do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF).

Apesar do término da legislatura em que foi apre-
sentada, a proposição continua a tramitar, nos termos 
dos incisos do art. 332 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF) e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa desta 
Casa. Decorrido o prazo regimental sem apresentação 
de emendas, o projeto foi distribuído à minha relatoria 
em 28 de abril de 2011.

II – Análise

O projeto de lei em apreço estabelece, em três 
artigos, a possibilidade de brasileiros residentes no 
exterior se filiarem, como segurados facultativos, à 
Previdência Social pública brasileira. Cabe a esta Co-
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missão analisar os aspectos de direito constitucional 
e internacional que a proposta encerra.

A nacionalidade e a seguridade social são te-
mas privativos de competência legislativa da União, 
conforme o disposto no art. 22, incisos XIII e XXIII, da 
Constituição Federal. Não há impedimentos para que 
a legislação de contribuição a um fundo previdenciário 
nacional tenha restrições quanto ao lugar de residência 
do cidadão brasileiro.

Assim, a matéria tem pertinência constitucional 
para seu tratamento normativo como lei brasileira. No 
tocante ao campo das relações exteriores, tampouco 
existe óbice para sua disciplina como lei interna. A 
eventual inclusão de brasileiros residentes em outros 
países no regime da previdência nacional não configura 
ofensa às outras soberanias. Observe-se, ainda, que a 
proposição cria inscrição facultativa e não obrigatória 
para os possíveis interessados.

Por força da distribuição e com base no Regi-
mento Interno do Senado Federal, o tema da previ-
dência social é o assunto central e tem decisão de 
mérito e terminativa produzida na Comissão de As-
suntos Sociais.

Entretanto, pode-se registrar, desde já, que o PLS, 
não obstante seu valor resulta desnecessário uma vez 
que a possibilidade que ela pretende estabelecer – fi-
liação facultativa à previdência social dos brasileiros 
residentes no exterior – já existe.

Nesse sentido, a cartilha “Brasileiras e brasilei-
ros no exterior – informações úteis”, publicada pelos 
Ministérios do Trabalho e Emprego e das Relações 
Exteriores, oferece o seguinte esclarecimento:

O brasileiro maior de dezesseis anos 
de idade, residente ou domiciliado no exte-
rior, salvo se filiado a regime previdenciário 
de país com o qual o Brasil mantenha acordo 
internacional, pode se filiar ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) como segura-
do facultativo.

O Brasil, atualmente, mantém acordo 
internacional com Cabo Verde, Chile Espa-
nha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal e 
Mercosul(...)

Os brasileiros residentes em países com 
os quais o Brasil não mantenha acordo de 
previdência social podem contribuir para o 
RGPS na condição de facultativo. O mesmo 
ocorre com aqueles que residem em países 
com os quais o Brasil mantém acordo, mas 
que não estejam vinculados ao regime previ-
denciário local.

O segurado facultativo, desde que cum-
pridas as condições estabelecidas para cada 
benefício, faz jus às aposentadorias por inva-
lidez, por idade e por tempo de contribuição; 
auxílio-doença; e salário-maternidade, bem 
como pensão por morte e auxílio-reclusão 
para os seus dependentes.

A inscrição do segurado facultativo é feita 
no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
ou pela internet, no site www.previdencia.gov.
br, no link serviços, ou pelo telefone 135. Na 
impossibilidade de a inscrição ser efetuada pelo 
próprio segurado, poderá se feita por terceiros.

No mesmo sentido, o “Guia informativo desti-
nado a trabalhadores brasileiros em regiões de fluxo 
substancial de emigrantes internacionais”, publicado 
pela Secretaria de Políticas de Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social, registra a faculdade 
dos brasileiros residentes no exterior para filiação à 
previdência social.

Assim, ainda que presentes as condições de ad-
missibilidade, objeto precípuo da presente votação, a 
proposição não merece prosperar porquanto desne-
cessária. É prescindível não por ausência de mérito, 
mas tendo em vista que seu objeto já está contemplado 
na regulamentação vigente. 

III – Voto

Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade 
e regimentalidade do Projeto de Lei do Senado nº 86, 
de 2010, e, no mérito, pela sua rejeição.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2011. – Sena-
dor João Pedro, Relator ad hoc.
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PARECER Nº 991, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Em exame nesta Comissão, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 86, de 2010, 
de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que 
objetiva assegurar aos brasileiros residentes no exte-
rior a filiação como contribuinte facultativo do Regime 
Geral de Previdência Social.

Na justificação, o autor esclarece que a apre-
sentação da proposição decorreu da necessidade de 
assegurar aos emigrantes brasileiros um mínimo de 
proteção previdenciária.

O PLS em análise foi distribuído às Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), que de-
liberou pela sua rejeição, e de Assuntos Sociais (CAS), 
cabendo a esta decisão terminativa, à vista do disposto no 
art. 49, I do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com 
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Assun-
tos Sociais discutir e votar projetos de lei que versem 
sobre previdência social.

Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice 
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto. 
A disciplina da matéria é de competência legislativa da 
União (art. 22, XXIII, da Constituição Federal – CF) e 
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional 
(art. 48, caput, da CF).

A norma proposta não afronta os princípios ado-
tados pela Constituição. Não há, portanto, impedimen-
tos constitucionais formais, nem materiais. Também os 
requisitos de adequação às regras regimentais foram 
respeitados.

A matéria que se pretende regular por lei esta-
belece a possibilidade de brasileiros residentes no 
exterior se filiarem, como segurados facultativos, ao 
sistema público de previdência.

Quanto ao mérito da matéria, a despeito de seu 
valor, a iniciativa resulta desnecessária, uma vez que 
a possibilidade que se pretende estabelecer – filiação 
facultativa à previdência social – já existe.

Como muito bem destacado pelo relator da ma-
téria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Senador Vital do Rêgo, a cartilha “Brasileiras 
e brasileiros no exterior – informações úteis”, publicada 

pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Rela-
ções Exteriores, oferece o seguinte esclarecimento:

O brasileiro maior de dezesseis anos de 
idade, residente ou domiciliado no exterior, salvo 
se filiado a regime previdenciário de país com 
o qual o Brasil mantenha acordo internacional, 
pode se filiar ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) como segurado facultativo.

O Brasil, atualmente, mantém acordo 
internacional com Cabo Verde, Chile, Espa-
nha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal e 
Mercosul (...).

Os brasileiros residentes em países com 
os quais o Brasil não mantenha acordo de previ-
dência social podem contribuir para o RGPS na 
condição de facultativo. O mesmo ocorre com 
aqueles que residem em países com os quais 
o Brasil mantém acordo, mas que não estejam 
vinculados ao regime previdenciário local.

O segurado facultativo, desde que cum-
pridas as condições estabelecidas para cada 
benefício, faz jus às aposentadorias por inva-
lidez, por idade e por tempo de contribuição; 
auxílio-doença; e salário-maternidade, bem 
como pensão por morte e auxílio-reclusão 
para os seus dependentes.

A inscrição do segurado facultativo é feita 
no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
ou pela internet, no site www.previdencia.gov.
br, no link serviços, ou pelo telefone 135. Na 
impossibilidade de a inscrição ser efetuada pelo 
próprio segurado, poderá ser feita por terceiros.

No mesmo sentido, o “Guia informativo desti-
nado a trabalhadores brasileiros em regiões de fluxo 
substancial de emigrantes internacionais”, publicado 
pela Secretaria de Políticas de Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social, registra a faculdade 
dos brasileiros residentes no exterior para filiação à 
previdência social.

Assim, ainda que presentes as condições de 
admissibilidade, objeto precípuo da presente votação, 
a propósito não merece prosperar porquanto desne-
cessária. É prescindível não por ausência de mérito, 
mas porque seu objeto já está contemplado na legis-
lação vigente.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto 
de Lei do Senado nº 86, de 2010.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2011.– Se-
nador Jayme Campos, Presidente – Senadora Ana 
Amélia, Relatora. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
....................................................................................

XXIII – seguridade social;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

OFÍCIO Nº 179/2011 – PRES/CAS

Brasília, 21 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2010, 
que Assegura aos brasileiros residentes no exterior a 
filiação como contribuinte facultativo do INSS, de au-
toria do Senador Geraldo Mesquita Júnior.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Submete-se a esta Comissão de Relações Exte-
riores e Defesas Nacional (CRE) o Projeto de Lei do 
Senado nº 86, de 2010, do Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, que foi protocolizado no dia 6 de abril de 2010.

Nesta Comissão, o projeto foi originalmente de-
signado para a relatoria do Senador José Agripino e 
redistribuído ao signatário em 4 de agosto de 2010.

Após a apreciação neste órgão, a proposição 
será examinada pela Comissão de Assuntos Sociais, 
em caráter terminativo.

Não há emendas à proposição.

lI – Análise

O projeto de lei em apreço tem três artigos. Ele 
estabelece a possibilidade para brasileiros residentes 
no exterior se filiarem, como segurados facultativos, à 
Previdência Social pública brasileira.

Cabe à CRE analisar os aspectos de direito cons-
titucional e internacional envolvidos na proposta. A 
nacionalidade e a seguridade social são temas priva-
tivos de competência legislativa da União, conforme o 
disposto no art. 22, incisos XIII e XXIII, da Constituição 
Federal. Não há impedimentos para que a legislação 
de contribuição a um fundo previdenciário nacional 
tenha restrições quanto ao lugar de residência do ci-
dadão brasileiro.

Assim, salvo melhor juízo, a matéria tem perti-
nência constitucional para seu tratamento normativo 
como lei brasileira. No que diz respeito ao campo das 
relações exteriores, não há óbice também para sua 
disciplina como lei interna. A eventual inclusão de 
brasileiros residentes em outros países no regime da 
previdência nacional não configura ofensa às outras 
soberanias, eis que, inclusive, a proposição manifesta-
-se como uma inscrição facultativa, e não obrigatória, 
para aqueles indivíduos.

Evidentemente, por força da distribuição e com 
base no Regimento Interno do Senado Federal, o 
tema da previdência social é o assunto central e terá 
decisão de mérito e terminativa pela Comissão de As-
suntos Sociais.

Entretanto, pode-se registrar, desde já, que a 
proposição, em que pese seu valor, resulta desneces-
sária uma vez que a possibilidade que ela pretende 
estabelecer – filiação facultativa a previdência social 
dos brasileiros residentes no exterior – já está contem-
plada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a cartilha “Brasileiras e brasilei-
ros no exterior – informações úteis” (disponível em: 
http://www.mte.gov.br/trab estrang/Brasileiros_no_
Exterior.pdf. Acesso em: 24-9-10), publicada pelos 
Ministérios do Trabalho e Emprego e das Relações 
Exteriores, oferece a seguinte informação sobre 
previdência social:

O brasileiro maior de dezesseis anos de idade, 
residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a 
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regime previdenciário de país com o qual o Brasil man-
tenha acordo internacional, pode se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro como 
segurado facultativo.

O Brasil, atualmente, mantém acordo internacional 
com Cabo Verde, Chile, Espanha, Grécia, Itália, Luxem-
burgo, Portugal e Mercosul (que abrange a Argentina, 
o Paraguai e o Uruguai). Veja em www.previdencia.gov.
br ou diretamente em www.previdencia. gov.br/pg_se-
cundarias/secretaria_previdencia. asp/

Os brasileiros residentes em países com os quais 
o Brasil não mantenha acordo de previdência social 
podem contribuir para o RGPS na condição de facul-
tativo. O mesmo ocorre com aqueles que residem em 
países com os quais o Brasil mantém acordo, mas que 
não estejam vinculados ao regime previdenciário local.

O segurado facultativo, desde que cumpridas as 
condições estabelecidas para cada benefício, faz jus 
às aposentadorias por invalidez, por idade e por tempo 
de contribuição; auxílio-doença; e salário-maternidade, 
bem como pensão por morte e auxílio-reclusão para 
os seus dependentes.

A inscrição do segurado facultativo é feita no 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou pela 
internet, no site www.previdencia.gov.br, no link ser-
viços, ou pelo telefone 135. Na impossibilidade de a 
inscrição ser efetuada pelo próprio segurado, poderá 
ser feita por terceiros.

No mesmo sentido, o “Guia informativo desti-
nado a trabalhadores brasileiros em regiões de fluxo 
substancial de emigrantes internacionais” (disponí-
vel em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/offi-
ce/4-081020-101859-728.pdf. Acesso em: 24-9-10), 
publicado pela Secretaria de Políticas de Previdência 
Social do Ministério da Previdência Social, afirma a 
faculdade dos brasileiros residentes no exterior para 
filiação à previdência social.

Assim, ainda que presentes as condições de admis-
sibilidade, objeto precípuo da presente votação, a propo-
sição não merece prosperar porquanto desnecessária. 
É prescindível não por ausência de mérito, mas por sua 
vontade já estar contemplada na regulamentação vigente.

III – Voto

Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade 
e regimentalidade do Projeto de Lei do Senado nº 86, 
de 2010, e, no mérito, pela sua rejeição.

Sala da Comissão, – Senador Flexa Ribeiro, 
Relator.

PARECER Nº 992, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 262, 
de 2010, do Senador Marcelo Crivella, que 
torna obrigatório o uso de equipamentos 
de proteção auditiva nos ambientes de tra-
balho em que haja a produção de ruídos 
contínuos superiores a cinquenta decibéis.

Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 262, de 
2010, de autoria do Senador Marcelo Crivella, altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para tor-
nar obrigatório o uso de equipamentos individuais de 
proteção auditiva nos ambientes de trabalho em que 
são produzidos ruídos contínuos superiores a cin-
quenta decibéis.

O art. 1º do projeto propõe alterar para “Do Con-
forto Térmico e Acústico” o título da Seção VIII do 
Capítulo V do Título II da CLT, erroneamente referi-
do como Título I. O art. 2º propõe acrescentar o art. 
177-A a mesma Seção, que atualmente trata apenas 
do conforto térmico, para introduzir a obrigatoriedade 
de utilização do equipamento individual de proteção 
auditiva nos ambientes de trabalho especificados. O 
art. 3º propõe alterar o art. 178 para incluir o conforto 
acústico em suas determinações.

O autor da proposição, em sua justificação, aponta 
que a CLT especifica em seu texto algumas situações 
insalubres ou perigosas, mas deixa de contemplar ati-
vidades que, pela evolução tecnológica, tornaram-se 
importantes produtoras de danos à saúde dos traba-
lhadores. Um tipo de atividade não alcançada por esse 
diploma legal é aquela em que há produção excessiva 
de ruído por máquinas e equipamentos.

Aliados a isso, a justificação aponta a insuficiência 
de pessoal e o desaparelhamento do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), que limitam sua capacidade 
de fiscalização dos ambientes de trabalho, para justi-
ficar a necessidade de tornar explícita no texto legal a 
obrigatoriedade do uso de equipamentos individuais 
de proteção auditiva.

O PLS nº 262, de 2010, foi distribuído para apre-
ciação exclusiva e em caráter terminativo da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS).

Não foram oferecidas emendas ao projeto sob 
análise.
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II – Análise

Compete à CAS, nos termos do art. 100, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar 
sobre proposições que digam respeito à proteção e 
defesa da saúde.

Em que pese a nobre intenção do autor da presen-
te proposição, que é a de aperfeiçoar o ordenamento 
legal referente à proteção e segurança dos trabalha-
dores, há justificativas técnicas que contraindicam a 
aprovação da matéria.

De acordo com a CLT – que é a norma legal que 
se pretende alterar cabe ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) aprovar o quadro das atividades e 
operações insalubres e adotar normas sobre critérios 
de caracterização da insalubridade, limites de tole-
rância aos agentes agressivos, meios de proteção e 
tempo máximo de exposição dos trabalhadores a es-
ses agentes.

A atribuição dessa competência ao MTE é justifi-
cável, tendo em vista que essas determinações devem 
estar respaldadas em estudos e acompanhar os avan-
ços técnicos e científicos observados, o que demanda 
adequações periódicas das normas vigentes. Dadas as 
especificidades que conformam o processo legislativo, 
as normas infralegais mostram-se as mais adequadas 
para normatizar assuntos de caráter eminentemente 
técnico, pois são mais facilmente alteradas e, por isso 
mesmo, podem ser continuamente revistas à luz dos 
avanços no conhecimento.

O art. 200 da CLT atribui ao Ministério do Traba-
lho e Emprego a expedição de normas que atendam 
às “peculiaridades de cada atividade ou setor de tra-
balho”, explicitando, em seu inciso VI, a proteção do 
trabalhador exposto a ruídos. Em consonância com 
o ditame legal, esse Ministério aprovou as Normas 
Regulamentadoras (NR) mediante a Portaria MTE nº 
3.214, de 8 de junho de 1978, que são de observância 
obrigatória pelos órgãos e entidades públicos e pelas 
empresas privadas.

Hoje, encontram-se em vigência, ao todo, 28 
Normas Regulamentadoras, entre elas a que trata 
das atividades e operações insalubres – a NR 15. Os 

anexos 1 e 2 dessa norma dispõem, respectivamen-
te, sobre os limites de tolerância para ruído contínuo 
ou intermitente e sobre os limites de tolerância para 
ruídos de impacto.

Outro ponto a considerar diz respeito à melhor 
maneira de proteger a saúde dos trabalhadores. A 
principal estratégia recomendada pelos órgãos respon-
sáveis e o controle dos ambientes de trabalho, para 
torná-los livres de agentes nocivos à saúde. A adoção 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) e do 
pagamento do adicional de insalubridade recomenda-
da apenas subsidiariamente, diante da impossibilidade 
de se eliminarem os fatores de risco presentes nos 
ambientes de trabalho.

Além disso, a mera explicitação na lei da obri-
gatoriedade de uso de EPI para proteção auditiva é 
insuficiente para tornar desnecessária a fiscalização 
dos ambientes de trabalho por parte do MTE. Portan-
to, as ineficiências dos processos fiscalizadores do 
Ministério, apontadas pelo autor, não serão afetadas 
pela medida.

Assim, tendo em vista os regulamentos e as nor-
mas vigentes, entendemos que a preocupação mani-
festada pelo autor da proposição sob exame está sa-
tisfatoriamente atendida. Ademais, consideramos que 
a matéria, dada a peculiaridade de ter que observar 
os avanços da ciência, deve ser disciplinada por nor-
ma infralegal, conforme dispõe a própria CLT, como 
já sublinhamos.

Por último, não vislumbramos óbices do ponto de 
vista constitucional e legal à aprovação da proposição. 
No entanto, entendemos não ser recomendável, no 
mérito, a sua aprovação.

 
III – Voto

Do exposto, o voto é pela rejeição do Projeto de 
Lei do Senado nº 262, de 2010.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2011. – 
Senador Jayme Campos, Presidente – Senadora Va-
nessa Grazziotin, Relatora
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

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

Seção VIII 
Do Conforto Térmico

Art. 177. Se as condições de ambiente se tor-
narem desconfortáveis, em virtude de instalações ge-
radoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de 
vestimenta adequada para o trabalho em tais condições 
ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento 
térmico e recursos similares, de forma que os empre-
gados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. 
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)

Art. 178. Os pisos terão assegurada a imper-
meabilização contra a umidade do solo e as medidas 
necessárias para garantir a proteção contra os ratos.

Art. 178. As coberturas dos locais de trabalho 
deverão assegurar proteção contra chuvas e o isola-
mento excessivo. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28-2-1967)

Art. 178. As condições de conforto térmico dos 
locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos li-
mites fixados pelo Ministério do Trabalho. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)
....................................................................................

Art. 200. As escadas que tenham de ser utili-
zadas pelos trabalhadores deverão ser, sempre que 
possível, em lances retos e os seus degraus suficien-
temente largos e baixos para facilitar a sua utilização 
cômoda e segura.

Art. 200. As empresas deverão proporcionar, a 
seus empregados treinamento adequado, que os habili-
te ao manejo dos equipamentos de combate a incêndio. 
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28-2-1967)

Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabe-
lecer disposições complementares às normas de que 
trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades 
de cada atividade ou setor de trabalho, especialmen-
te sobre:
....................................................................................

VI – proteção do trabalhador exposto a substân-
cias químicas nocivas, radiações ionizantes e não io-
nizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões 
anormais ao ambiente de trabalho, com especificação 
das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação 
desses efeitos limites máximos quanto ao tempo de 

exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos 
sobre o organismo do trabalhador, exames médicos 
obrigatórios, limites de idade controle permanente 
dos locais de trabalho e das demais exigências que 
se façam necessárias;
....................................................................................

OFÍCIO Nº 180/2011-PRES/CAS

Brasília, 21 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2010, que torna 
obrigatório o uso de equipamentos de proteção auditi-
va nos ambientes de trabalho em que haja a produção 
de ruídos contínuos superiores a cinquenta decibéis, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

PARECER Nº 993, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
15, de 2009, do Senador Raimundo Colom-
bo, que altera a Lei nº 9.496, de 1997, que 
estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, 
da dívida pública mobiliária e outras que es-
pecifica, de responsabilidade dos Estados e 
do Distrito Federal e dá outras providências.

Relator: Senador Armando Monteiro

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, em de-
cisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
no 15, de 2009, de autoria do Senador Raimundo Co-
lombo, para alterar a Lei nº 9.496, de 1997, que esta-
belece os critérios e condições sob as quais a União 
assumiu o financiamento das dívidas dos Estados e 
do Distrito Federal.

O projeto possui dois artigos. O art. 1º acrescenta 
o art. 3º-A à Lei nº 9.496, de 1997, para estabelecer 
que, em 2009 e 2010, os contratos de refinanciamen-
to firmados com base nessa Lei serão amortizados 
em prestações bimestrais e sucessivas, calculadas 
com base na Tabela Price, em igual dia dos meses 
subsequentes.

Com efeito, o inciso I do novo artigo determina 
que os juros sejam pagos trimestralmente, à taxa má-
xima de três por cento ao ano, sobre o saldo devedor 
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previamente atualizado. O inciso II estipula que a atu-
alização monetária seja debitada bimestralmente com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), calculado pelo IBGE, ou na variação do índice 
geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), cal-
culado pela Fundação Getúlio Vargas, o que for menor.

O parágrafo único do novo art. 3-A prevê que o 
montante referente à diferença acumulada entre as 
condições originais do contrato e as estabelecidas para 
os anos de 2009 e 2010 poderá ser parcelado em até 
trinta e seis prestações bimestrais e consecutivas, pelo 
Sistema de Amortização Constante – SAC, com encar-
gos equivalentes à taxa Selic, vencendo-se a primeira 
parcela no exercício financeiro de 2011.

O art. 2º do projeto estabelece a usual cláusula 
de vigência.

Na justificação, o autor alude às consequências 
negativas da crise econômica, argumentando que o 
Governo Federal possui instrumentos para enfrentá-las, 
como a taxa de juros e a prerrogativa de emissão de 
títulos, enquanto os estados não conseguem minorar 
os efeitos da crise sobre seus orçamentos. Ademais, 
enfrentam dificuldades principalmente porque a queda 
da atividade econômica afeta a arrecadação de seu 
principal tributo, o ICMS.

Por isso, considera justo redefinir as regras de 
pagamentos das dívidas, para adequar os orçamentos 
e permitir que os serviços prestados aos cidadãos não 
sejam prejudicados.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição.

Em fevereiro de 2009, o presente projeto de lei 
foi distribuído a esta Comissão, tendo sido designado 
relator, em março de 2009, o Senador Tasso Jereis-
sati. Contudo, não foi oferecido relatório à Comissão.

Consoante o art. 332 do Regimento Interno (RISF) 
e do Ato nº 4, da Mesa, ambos do Senado Federal, 
a presente proposição continua a tramitar. Em maio 
deste ano, fui designado relator da matéria.

II – Análise

Em conformidade com o art. 99, incisos I e IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), cabe a 
esta Comissão opinar sobre o mérito do projeto, no 
que tange aos seus aspectos econômicos, financeiros 
e de finanças públicas.

Além disso, tendo em vista tratar-se de delibe-
ração terminativa, deve esta Comissão manifestar-se 
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimenta-
lidade da matéria.

Do ponto de vista constitucional, ressalte-se que 
é da competência concorrente do Congresso Nacional 

dispor sobre matérias de competência da União, den-
tre as quais sobre dívida pública e matéria financeira, 
conforme arts. 24, I, e 48, II, da Constituição Federal. 
Quanto à iniciativa do processo legislativo, verifica-se 
que não há impedimento sobre autoria parlamentar 
para o presente projeto.

Registre-se, inicialmente, que a Lei nº 9.496, 
de 1997, consubstanciou um complexo processo de 
renegociação das dívidas estaduais, acumuladas ao 
longo de diversos anos.

O fato é que o fim do imposto inflacionário, grada-
tivamente eliminado com a implantação do Plano Real, 
levou a situação fiscal desses entes à iminência de 
colapso e, consequentemente, à necessidade de pro-
fundo ajuste das contas públicas e, em particular, dos 
níveis de endividamento nas três esferas de governo.

A assunção das dívidas dos estados renegociadas 
com o Governo Federal, com forte grau de subsídio, foi 
acordada dentro de condições estritas, estabelecidas 
nos contratos firmados com 25 estados, com vistas a 
exigir o controle do endividamento pelos entes fede-
rativos e propiciar uma situação de equilíbrio futuro.

À época, os custos financeiros das dívidas esta-
duais eram extremamente elevados em decorrência 
dos seus montantes e das condições fiscais dos Esta-
dos. Dessa forma, esses entes somente conseguiam 
se financiar a taxa de juros de mercado extremamente 
elevadas, conduzindo a um processo de endividamen-
to insustentável. Essa perspectiva exigiu a assunção 
e renegociação dessas dívidas pela União como con-
dição necessária para se garantir a estabilidade ma-
croeconômica.

Adicionalmente, para assegurar a sustentabilidade 
fiscal e a disciplina na gestão das finanças públicas, em 
4 de maio de 2000, foi sancionada a Lei Complementar 
nº 101, de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que fixou parâmetros, limites e procedimentos 
para consecução das metas de equilíbrio fiscal pelos 
administradores nas três esferas de Governo.

O PLS nº 15, de 2009, em exame, pretende alterar 
os encargos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 9.496, de 
1997, sob as quais esses contratos foram negociados, 
reduzindo e postergando os valores mensais a serem 
pagos, para atenuar os impactos da crise econômica 
internacional, que atingiu mais fortemente o Brasil no 
final de 2008 e no ano de 2009.

Com efeito, os juros passariam do mínimo de 6%, 
para o máximo de 3% ao ano. A atualização monetária, 
hoje efetuada pelo IGP-DI, passaria a utilizar o menor 
índice entre o IPC e o IGP-DI.
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Em face da mudança proposta, fica claro que 
ela incorre em vício de inconstitucionalidade, pois, de 
acordo com o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 
Federal, os contratos firmados com os estados, sob a 
égide da referida Lei, constituem atos jurídicos perfei-
tos, não podendo ser modificados por lei superveniente.

Com efeito, mesmo que o Governo Federal e os 
estados pretendessem alterar as condições desses 
contratos, confrontaria a citada Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Esta lei complementar veda, em seu art. 
35, a realização de operação de crédito entre entes 
da Federação, nos seguintes termos:

Art. 35. É vedada a realização de opera-
ção de crédito entre um ente da Federação, 
diretamente ou por intermédio de fundo, au-
tarquia, fundação ou empresa estatal depen-
dente, e outro, inclusive suas entidades da 
administração indireta, ainda que sob a forma 
de novação, refinanciamento ou postergação 
de dívida contraída anteriormente.

Não fossem esses obstáculos, por ora insanáveis 
no âmbito do Legislativo, caberia também questionar 
se, sob o ponto de vista do mérito econômico, preten-
deria o Poder Executivo flexibilizar qualquer disposição 
da LRF, quando é inequívoca a importância da gestão 
fiscal equilibrada para manutenção da estabilidade 
monetária.

O controle do grau de endividamento público é 
um dos principais indicadores da adequada gestão das 
finanças públicas. No Brasil, essa função é – do pon-
to de vista normativo – exercido privativamente pelo 
Senado Federal, mediante as resoluções que edita. 
Função que tem sido exercida de forma louvável, dig-
na de reconhecimento por todos.

Ademais, o cumprimento das metas de superá-
vit fiscal e a queda da relação Dívida Pública/PIB, nos 
últimos anos, tem sido um dos fatores decisivos para 
a redução do risco-País – que o retirou do grau espe-
culativo para o de grau de investimento –, refletindo a 
confiança internacional nos chamados financiamentos 
da economia nacional.

Ainda quanto ao mérito, cabe registrar as edições 
de medidas provisórias nos anos 2009 e de 2010, que 
determinaram auxílio financeiro da União aos Municí-
pios e Estados, respectivamente, em compensação 
pelas perdas de receitas derivadas do efeito recessi-
vo da crise financeira global sobre o nível interno de 
produção, consumo e renda.

Todavia, há de se considerar, também, que o 
presente projeto foi apresentado em fevereiro de 2009, 
em momento crítico dos efeitos da crise internacional 

sobre a economia nacional. Portanto, imediatamente 
anterior à adoção das medidas provisórias referidas. 
Depreende-se, assim, que o projeto é extemporâneo, 
encontrando-se prejudicado.

Por outro lado, reconhece-se que a questão das 
dívidas dos entes estaduais e municipais, refinancia-
das junto à União, demanda uma reavaliação global. 
Essa é uma preocupação, que de um modo geral, é 
compartilhada por todos Senadores que aqui repre-
sentam seus Estados.

Um levantamento do jornal Valor Econômico, 
publicado em 9-5-2011, sobre o assunto justifica essa 
preocupação. Dados do Balanço Geral da União (BGU) 
registraram que, ao fim de dezembro de 2000, o saldo 
total dos débitos renegociados era de R$ 199,3 bilhões. 
De janeiro de 2001 a dezembro de 2010, os governos 
estaduais e as prefeituras pagaram R$ 199,8 bilhões 
à União, mas mesmo assim o estoque aumentou para 
R$ 439,8 bilhões. Ou seja, mais do que dobrou no pe-
ríodo. Houve um aumento real (descontada a inflação 
medida pelo IPCA) de 16,24%. Assim, após dez anos 
de pagamentos, a dívida total renegociada é maior do 
que a original, em valores reais.

Ademais o IGP-DI não é um indexador adequado 
à correção das dívidas, por ser um índice muito sensí-
vel aos choques de preços internos e externos. A taxa 
Selic – que mede os juros básicos da economia – foi 
preterida à época por ser muito elevada. Como ao lon-
go dos anos, os juros básicos tem apresentado uma 
trajetória de queda e existe a perspectiva de conver-
gência com os juros internacionais no longo prazo, a 
taxa Selic é sem dúvida o indexador mais apropriado e 
justo para atualizar as dívidas dos entes subnacionais.

Portanto, mais que uma questão pontual para os 
anos de 2009 e 2010, o problema da indexação das 
dívidas estaduais é estrutural, que deve ser renego-
ciada no âmbito de uma agenda de reformas fiscais, 
já sinalizada pelos Governadores dos Estados e que 
está em negociação com o Governo Federal.

Assim, considerando os óbices constitucionais e 
jurídicos envolvidos, bem como a extemporaneidade 
do projeto, não há como acatar a proposta em exame, 
em que pesem a apropriada fundamentação e justas 
razões apresentadas pelo ilustre autor do projeto.

III – Voto

Ante o exposto, nos termos do art. 133, II, do 
RISF, voto pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
nº 15, de 2009.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Armando Monteiro, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
....................................................................................

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-
nômico e urbanístico; 
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000 

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 35. É vedada a realização de operação de 

crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o 
caput as operações entre instituição financeira estatal 
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a:

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas 
correntes;

II – refinanciar dívidas não contraídas junto à 
própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e 
Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades.
....................................................................................

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consolida-
ção, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade dos 
Estados e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que 

trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e ses-
senta) prestações mensais e sucessivas, calculadas 
com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira 
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as 
seguintes em igual dia dos meses subsequentes, ob-
servadas as seguintes condições:

I – juros: calculados e debitados mensalmente, à 
taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo 
devedor previamente atualizado;

II – atualização monetária: calculada e debitada 
mensalmente com base na variação do Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calcula-
do pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que 
vier a substituí-lo.

§ 1º Para apuração do valor refinanciado relativo 
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso 
IV do art. 12, as condições financeiras básicas estabe-
lecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro 
de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2192– 70, de 2001) 

§ 2º Para a apuração do valor a ser refinan-
ciado relativo às demais obrigações, as condições 
financeiras básicas estabelecidas no caput poderão 
retroagir até 120 (cento e vinte) dias anteriores à ce-
lebração do contrato de refinanciamento, observada, 
como limite, a data da aprovação do protocolo pelo 
Senado Federal.

§ 3º A parcela a ser amortizada na forma do art. 7º 
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1º

§ 4º Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, 
caberá à União arcar com os eventuais custos decor-
rentes de sua aplicação.
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§ 5º Enquanto a dívida financeira da unidade da 
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato 
de refinanciamento deverá prever que a unidade da 
Federação:

a) não poderá emitir novos títulos públicos no 
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

b) somente poderá contrair novas dívidas, inclu-
sive empréstimos externos junto a organismos finan-
ceiros internacionais, se cumprir as metas relativas à 
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;

c) não poderá atribuir a suas instituições finan-
ceiras a administração de títulos estaduais e munici-
pais junto a centrais de custódia de títulos e valores 
mobiliários.

§ 6º O não-estabelecimento do Programa no prazo 
fixado nos contratos de refinanciamento, ou o descum-
primento das metas e compromissos nele definidos, 
implicarão, enquanto não estabelecido o Programa ou 
durante o período em que durar o descumprimento, 
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações 
pactuadas nos contratos de refinanciamento, a subs-
tituição dos encargos financeiros mencionados neste 
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobili-
ária federal, acrescido de um por cento, e a elevação 
em quatro pontos percentuais do comprometimento 
estabelecido com base no art. 5º, (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

§ 7º A aplicação do disposto no § 6º, no que se 
refere ao descumprimento das metas e compromissos 
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro 
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa funda-
mentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2192-70, de 2001)

§ 8º O montante relativo às prestações acumula-
das entre a data de assinatura do contrato de refinan-
ciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em 
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas, 
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com 
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a 
primeira na primeira data de vencimento das presta-
ções do contrato de refinanciamento que ocorrer após 
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas 
subsequentes, limitada a última prestação a 30 de no-
vembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2192-70, de 2001)

§ 9º As prestações a que se refere o § 8º não 
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que 

se refere o art. 5º (Incluído pela Medida Provisória nº 
2192-70, de 2001)

§ 10. A possibilidade de parcelamento de que tra-
ta o § 8º somente se aplica aos contratos que tenham 
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

Art. 4º Os contratos de refinanciamento deverão 
contar com adequadas garantias que incluirão, obri-
gatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos 
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos 
I, a, e II, da Constituição.
....................................................................................

OF. 340/2011/CAE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2009, que 
“altera a Lei nº 9.496, de 1997, que estabelece critérios 
para a consolidação, a assunção e o financiamento, 
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que 
especifica, de responsabilidade dos Estados e do Dis-
trito Federal e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

PARECER Nº 994, DE 2011

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, sobre a Sugestão 
nº 3, de 2011, da Universidade Feevale, de 
projeto de lei que regulamenta o exercício 
da profissão de Quiropraxista.

Relator: Senador Ataídes Oliveira
Relatora ad hoc: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Vem à apreciação da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH), nos 
termos do disposto no art. 102-E, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF), sugestão 
legislativa apresentada pela Universidade Feevale, 
que visa regulamentar o exercício da profissão de 
Quiropraxista.

Essa sugestão – que tramita como Sugestão nº 
3, de 2011 – define a profissão de Quiropraxista, as 
qualificações para o exercício da atividade, definição 
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em regulamento do órgão que fará o registro e fisca-
lizará a profissão e as áreas de competência desses 
profissionais.

A sugestão está subscrita pelo Sr. Reitor Ra-
mon Fernando da Cunha, representando a Asso-
ciação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – 
ASPEUR, sociedade civil mantenedora da Univer-
sidade Feevale.

Segundo a justificação apresentada, “este Projeto 
de Lei vem como adequação e continuação do Projeto 
de Lei nº 4.199, de 2001 de autoria do então Deputado 
Federal Sr. Alberto Fraga. Essa proposição objetivava 
regulamentar a profissão de Quiropraxia no Brasil, O 
Projeto foi aprovado no mérito pela Comissão de Se-
guridade Social e Família (CSSF) e pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 
e, por fim, foi aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC) restando, portanto, ser 
apreciado em Plenário em razão de Parecer contrário 
da Comissão de Educação (CEC)”.

O texto final, constante da presente Sugestão, teria 
sido obtido “cotejando as informações colhidas durante 
a tramitação do Projeto de Lei nº 4.199, de 2001, até o 
seu arquivamento... O novo texto objetiva conciliar pontos 
de vistas divergentes sobre a matéria, sem, no entan-
to, perder a essência que fundamenta a pertinência da 
regulamentação do exercício da Profissão de Quiropra-
xia no Brasil, acatando as orientações da Organização 
Mundial da Saúde e a exemplo do que ocorre em vários 
países do mundo há mais de um século”.

II – Análise

A sugestão atende ao que dispõe o art. 102-E, 
inciso I, do Regimento Interno desta Casa, que esta-
belece, entre as competências da CDH, opinar sobre 
sugestões legislativas apresentadas por associações e 
órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas 
da sociedade civil. Nesse sentido, a Sugestão nº 3, de 
2011, poderia ser acolhida e adotada por esta Comissão.

Sob o aspecto formal, observamos ser constitucio-
nal e regimental a apresentação de projeto de lei que 
regulamente a profissão de Quiropraxista. Tratando-se 
de “uma entidade organizada da sociedade civil”, a 
Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo 
– ASPEUR possui competência para apresentar su-
gestões perante esta Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

Registramos, na sequência, a parte mais rele-
vante do texto justificador apresentado:

“O ser humano tem como uma de suas 
principais características a capacidade ine-
rente de manter-se saudável. Essa proprieda-
de, conhecida como homeostase, possibilita 
que o corpo mantenha um equilíbrio interno 
para funcionar normalmente. O sistema ner-
voso é responsável por coordenar as funções 
corporais para produzir tais respostas. A re-
lação entre a estrutura, particularmente a da 
coluna vertebral e o sistema musculoesque-
lético, e a função, especialmente coordenada 
pelo sistema nervoso, constitui a essência da 
Quiropraxia e o seu enfoque para a restaura-
ção e preservação da saúde. Consequências 
neurofisiológicas significativas podem ocorrer 
como resultado de distúrbios funcionais mecâ-
nicos da coluna vertebral, descrito no Código 
Internacional de Doenças em sua versão 10 
pelo termo Complexo de Subluxação. Causas 
e consequências biopsicossociais também 
são fatores significativos na abordagem do 
paciente.

Os conceitos e os princípios que distin-
guem e diferenciam a filosofia da Quiropraxia 
de outras profissões da saúde são de grande 
importância para os Quiropraxistas e influen-
ciam profundamente a atitude e a abordagem 
desses em relação à atenção à saúde.

O exercício da Quiropraxia enfatiza o tra-
tamento conservador do sistema neuro-muscu-
lo-esquelético, sem o uso de medicamentos e 
procedimentos cirúrgicos. Utiliza-se de ajustes 
específicos com o propósito de restaurar a fun-
ção articular por meio de técnicas desenvol-
vidas e sistematizadas para tal finalidade. Os 
ajustes biomecânicos articulares específicos 
na prática da Quiropraxia diferem de outros 
procedimentos de manipulação corporal uti-
lizados pelos demais profissionais de saúde.

Em nenhum dos países onde a Quiro-
praxia é regulamentada e/ou possui formação 
acadêmica formalmente estabelecida, esta é 
uma especialidade ou está ligada a outra pro-
fissão de saúde.

A Terapia Manipulativa Articular é uma 
modalidade técnica na área da saúde que 
transcende aos milênios registrados nos histó-
ricos dos países do Oriente entre outros, e que 
é praticada por diversos segmentos profissio-
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nais da saúde como Quiropraxistas, Médicos 
Traumatologistas, Ortopedistas, Osteopatas, 
Fisioterapeutas com especialização em Tera-
pia Manipulativa Ortopédica, praticantes do 
Tui-Ná e Seitai, entre outros.

A Federação Internacional de Fisiote-
rapia Manipulativa Ortopédica – IFOMPT e a 
Confederação Mundial de Fisioterapia – WCPT 
defendem que “A Fisioterapia, a Quiropraxia 
e a Osteopatia são três profissões distin-
tas que apresentam um histórico, uma fi-
losofia e manipulação peculiar dentro de 
seus respectivos escopos de prática, po-
rém cada um evita utilizar-se de termino-
logia que possa confundir o público em 
relação às suas credenciais profissionais. 
Desta forma, os quiropraxistas e osteopatas 
deveriam evitar a utilização de termos como 
“terapia física” ou “fisioterapia” para descrever 
seus procedimentos e, da mesma forma, os 
fisioterapeutas não deveriam usar termos 
como “quiropraxia” ou “osteopatia” para 
descrever seus procedimentos.”

A Organização Mundial da Saúde – 
OMS, por sua vez, define a Quiropraxia como 
“Uma profissão da saúde que lida com o diag-
nóstico, o tratamento e a prevenção das desor-
dens do sistema neuro-músculo-esquelético 
e dos efeitos destas desordens na saúde em 
geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, 
incluindo o ajuste e/ou manipulação articular, 
com um enfoque particular nas subluxações. 
A complexidade da educação em quiropraxia 
transcende a reconhecida habilidade que 
esse profissional tem na aplicação das te-
rapias manipulativas articulares. Trata-se de 
distintos e reconhecidos protocolos de avalia-
ção, diagnóstico e tratamento ancorado nas 
bases acadêmicas das profissões da saúde 
com enfoque particular na neurologia pela 
correlação do Sistema Nervoso Central com 
as demais partes do corpo humano e a influ-
ência da biomecânica da coluna vertebral na 
saúde em geral.

A formação do quiropraxista propicia 
habilidades e competências para que o pro-
fissional possa realizar o diagnóstico diferen-
cial e discernir dos processos que exigem 

intervenção médica ou de outros profissio-
nais da saúde.

A Quiropraxia iniciou seu desenvolvi-
mento nos Estados Unidos da América em 
1895. Atualmente está estabelecida em mais 
de 90 países sendo regulamentada por lei na 
maioria desses. As associações nacionais de 
Quiropraxia desses países são membros da 
Federação Mundial de Quiropraxia (WFC – 
World Fedèration of Chiropractic), que mantém 
relação oficial com a Organização Mundial de 
Saúde – OMS.

A OMS, por sua vez, no ano de 2005, 
organizou um fórum para a discussão a par-
tir do qual se elaborou um documento com 
diretrizes básicas sobre a formação e segu-
rança em Quiropraxia buscando proporcionar 
subsídios no sentido de orientar a formação 
de quiropraxistas bem como auxiliar no pro-
cesso de regulamentação da profissão nos 
países onde ainda não é regulamentada por 
lei específica.

Em conformidade com o consenso inter-
nacional estabelecido por órgãos de acredita-
ção que obedecem a padrões preconizados 
pelo Conselho de Educação em Quiropraxia 
(CCE – Council on Chiropractic Education) 
e pela própria OMS que sugere os critérios 
mínimos para que seja outorgado o título de 
Quiropraxista, atualmente a graduação em 
Quiropraxia é oferecida por 41 universidades 
em 15 países, dentre estas, duas no Brasil.

A historiografia brasileira aponta o ano 
de 1922 com os primeiros registros de profis-
sionais ligados as práticas da Quiropraxia no 
País, à época denominada Quiroprática. Po-
rém, somente a partir de 1980, há documentos 
comprobatórios dessa prática por profissionais 
brasileiros com formação universitária fora do 
País em curso oficialmente reconhecido pelos 
respectivos países. Em 1992 foi fundada a As-
sociação Brasileira de Quiropraxia – ABQ, cre-
denciada a Federação Mundial de Quiropraxia, 
para agregar e representar os Quiropraxistas 
no Brasil, auxiliar na sistematização da forma-
ção desse profissional no País e dedicar-se 
a legitimidade da profissão conforme a sua 
própria história, formação e atuação já esta-
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belecida e regulamentada por Lei há mais de 
um século nos países desenvolvidos.

No intuito de iniciar a formação de Qui-
ropraxistas no Brasil em nível de graduação, 
a Universidade Feevale (a época Centro Uni-
versitário Feevale) com apoio da Federação 
Mundial de Quiropraxia e da Associação Brasi-
leira de Quiropraxia, em atenção às recomen-
dações do Ministério da Educação e conforme 
as orientações da OMS para os países onde 
a formação de profissionais Quiropraxistas 
não está implementada, em parceria com o 
Palmer Chiropractic University Sistem (Da-
venport, Iowa, U.S.A.) uma vez que não havia 
à época, no Brasil, como docente técnico para 
que fosse oferecida a capacitação de docen-
tes para a graduação pretendida, no ano de 
1998, ofereceu a profissionais da saúde entre 
médicos, educadores físicos, enfermeiros, fi-
sioterapeutas, odontólogos e psicólogos, um 
programa de capacitação de 1500 horas, das 
quais 500 horas destinadas a prática supervi-
sionada no objetivo de formar docentes para 
a implementação do primeiro curso de gradu-
ação em Quiropraxia no Brasil. Posteriormen-
te à conclusão do programa de capacitação, 
um grupo de profissionais formados nesse 
curso foi contratado pela IES em um progra-
ma de residência organizado para promover 
o nivelamento técnico necessário para área 
especifica que iria lecionar no curso de gra-
duação. Complementarmente a este proces-
so, esses profissionais foram encaminhados 
à Palmer College of Chiropractic (Davenport, 
Iowa, U.S.A.) para um período de oito meses 
de intercâmbio e formação continuada dos 
conhecimentos quiropráticos, especialmente 
sobre as técnicas quiropráticas, diagnóstico 
quiroprático e exames de imagem na aborda-
gem da Quiropraxia.

Com a capacitação do corpo docente 
técnico para que fosse oferecida a graduação 
em Quiropraxia no Brasil, no ano de 2000, a 
Universidade Feevale – RS e da Universidade 
Anhembi Morumbi – SP, deram início aos pri-
meiros cursos de Bacharelado em Quiropraxia 
no Brasil. Ambos os cursos atendem ao con-
senso de educação para a área de Quiropraxia 
preconizado pela OMS e as prerrogativas do 

Ministério da Educação do Brasil. Nos países 
desenvolvidos, o governo subsidia a popula-
ção com atendimentos em Quiropraxia devido 
à relação custo/benefício e a satisfação do pa-
ciente. Hoje milhares de cidadãos brasileiros 
têm sido beneficiados por meio dos diversos 
projetos em saúde pública oriundos dos cursos 
universitários de Quiropraxia e seus acadêmi-
cos, além da presença de Quiropraxistas com 
formação em nível de graduação no Sistema 
Único de Saúde em alguns municípios brasi-
leiros, Comitê Olímpico Brasileiro, Clubes de 
atletas profissionais, entre outros.

Ao final da argumentação, a entidade proponente 
destaca que, a despeito de tudo o que foi registrado na 
justificação, a ausência de não regulamentação legal 
da profissão de Quiropraxia no Brasil tem permitido 
o funcionamento de uma gama de cursos livres, sem 
qualquer controle, ministrados por pessoas, muitas 
vezes, sem formação na área.

Os proponentes apelam, finalmente, pela consi-
deração de seus argumentos, com o acolhimento des-
ta medida justa e necessária, com o aperfeiçoamento 
do texto e oferecimento de garantias profissionais aos 
professores, alunos e profissionais. Em última instân-
cia, pretende-se propiciar segurança à população que 
recorre aos cuidados desses profissionais.

III – Voto

Em vista do exposto, somos pela aprovação da 
Sugestão nº 3, de 2011, na forma da seguinte propo-
sição.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 599, DE 2011

Regulamenta o exercido da profissão 
de Quiropraxista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da Quiropraxia, também de-

nominada Quiroprática, obedecerá às disposições 
desta lei.

Art. 2º Quiropraxista é o profissional que atua 
na promoção, na prevenção e na proteção da saúde, 
bem como no tratamento das disfunções articulares 
que interferem no sistema nervoso e musculoesque-
lético, por meio do ajuste articular, visando à correção 
do Complexo de Subluxação.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-
-se:
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I – ajuste articular, o procedimento terapêutico qui-
roprático que se utiliza de força controlada, ala-
vanca, direção específica, baixa amplitude e 
alta velocidade que é aplicado em segmentos 
articulares específicos e nos tecidos adjacentes 
com objetivo de causar influência nas funções 
articulares e neurofisiológicas;

II – Complexo de Subluxação, o modelo teórico descri-
tivo de uma disfunção motora segmentar, o qual 
incorpora a interação de alterações patológicas 
em tecidos nervosos, musculares, ligamentosos, 
vasculares e conectivos.

Art. 3º O exercício da profissão de Quiropraxista 
é assegurado:

I – ao portador de diploma de bacharelado em Quiro-
praxia conferido por instituição de ensino supe-
rior, reconhecida oficialmente;

II – ao portador de diploma de Quiropraxia, conferido 
por instituição de ensino superior estrangeira, 
devidamente reconhecido e revalidado no Brasil, 
na forma da legislação em vigor;

III – aos profissionais que, até a promulgação da pre-
sente Lei, tenham comprovadamente exercido 
atividades ou funções de Quiropraxista por prazo 
não inferior a cinco anos e que sejam aprovados 
em exames de proficiência desenvolvidos e apli-
cados pelo órgão competente.

Art. 4º O exercício da profissão depende de re-
gistro no respectivo órgão competente, estabelecido 
em regulamento.

Parágrafo único. O profissional Quiropraxista deve 
respeitar os preceitos do código de ética da profissão.

Art. 5º O exercício da profissão e a utilização do 
título de Quiropraxista ou Quiroprático sem habilitação 
legal configura exercício ilegal da profissão.

Art. 6º O regulamento estabelecerá o órgão res-
ponsável pela fiscalização do exercício da atividade 
de Quiropraxista.

Art. 7º Compete ao Quiropraxista:

I – avaliar, planejar e executar o tratamento quiroprático 
por meio da aplicação de procedimentos especí-
ficos da Quiropraxia e terapias complementares 
com interface;

II – realizar o diagnóstico quiroprático próprio do seu 
escopo de prática;

III – coordenar a área de Quiropraxia integrante da 
estrutura básica das instituições, empresas e 
organizações afins;

IV – realizar consultoria/auditoria e emitir parecer téc-
nico sobre a área de Quiropraxia;

V – participar do planejamento, da execução e da ava-
liação dos programas de saúde pública;

VI – solicitar exames complementares para subsidiar 
o plano terapêutico quiroprático;

VII – compor equipes multi e interdisciplinares de 
saúde, atuando em cooperação com os demais 
profissionais;

VIII – encaminhar o paciente para os demais profis-
sionais de saúde, atuando em associação ou 
colaboração com os mesmos;

IX – planejar, dirigir ou efetuar pesquisas científicas 
promovidas por entidades públicas ou privadas;

X – coordenar e dirigir cursos de graduação em Qui-
ropraxia e demais cursos de educação em saúde 
em instituições públicas e privadas;

XI – exercer a docência nas disciplinas de formação 
especifica da área de Quiropraxia e outras dis-
ciplinas com interface;

XII – participar de bancas examinadoras e da elabora-
ção de provas seletivas em concursos para provi-
mento de cargo ou contratação de Quiropraxista;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2011. – 
Senador Ataídes Oliveira, Relator
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 175, 
de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 670, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 175/2011 – CMA

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Deliberação terminativa – PLS nº 670, de 
2007

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão, na 36ª Reunião Ordinária, realizada 
nesta data, aprovou em decisão terminativa o Projeto 
de Lei do Senado nº 670, de 2007, que “Acrescenta 
§ 3º ao art. 61 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, para dispor que os revendedores varejistas de 
combustíveis automotivos ficam obrigados ao uso de 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) integrado 
ao equipamento medidor do fornecimento de combus-
tível automotivo da bomba abastecedora”.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 175, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 125, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 125/2011/CE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 

Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 
2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Marconi Perillo, que “Altera a Lei nº 10.861, de 14 de 
abril de 2004, para estabelecer periodicamente anu-
al na aplicação do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (ENADE) e prazo máximo de um ano 
para adoção de providências pactuadas em termo de 
compromisso.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 125, de 
2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 174, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, que comu-
nica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 127, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 174/2011-CMA

Brasília, 22 de setembro de 2011

Assunto: Deliberação terminativa – PLC nº 127, de 
2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão, na 36ª Reunião Ordinária, realiza-
da em 29-9-2011, rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2010, que “Altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as 
prestadoras do Serviço Móvel Pessoal – SMP a forne-
cer atendimento a usuários que estejam na condição 
de visitantes”.

Atenciosamente,  – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 174, de 
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2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 179 e 
180, de 2011, do Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 86 e 
262, de 2010, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

 
Ofício nº 179/2011-PRES/CAS

Brasília, 21 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2010, que asse-
gura aos brasileiros residentes no exterior, a filiação 
como contribuinte facultativo do INSS, de autoria do 
Senador Geraldo Mesquita Júnior.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

 
Ofício nº 180/2011-PRES/CAS

Brasília, 21 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2010, que torna 
obrigatório o uso de equipamentos de proteção auditi-
va nos ambientes de trabalho em que haja a produção 
de ruídos contínuos superiores a cinquenta decibéis, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

– Senador Jayme Campos, Presidente da Co-
missão de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 179 e 180, 
de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 

pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 340, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 340/2011/CAE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 15 de 2009, que 
“altera a Lei nº 9.496, de 1997, que estabelece critérios 
para a consolidação, a assunção e o financiamento, 
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que 
especifica, de responsabilidade dos Estados e do Dis-
trito Federal e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 340, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 994, 
de 2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, sobre a Sugestão nº 3, de 2011, 
que conclui pela apresentação do Projeto de Lei do 
Senado nº 599, de 2011, que regulamenta o exercício 
da profissão de Quiropraxista.

A matéria ficará perante a mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 128, de 
2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 43, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39159 

Of. nº 128/2011/CE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação do substitutivo

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência Senhor, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 43, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Deputado Ayrton Xerez, que “Dispõe sobre a obrigato-
riedade de permanência, nas dependências da escola, 
do aluno da educação básica durante todo o turno em 
que esteja matriculado, mesmo sem aula no período, 
no caso de falta de professores.”

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.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao ofício lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que à matéria poderão ser ofe-
recidas emendas até o encerramento da discussão, no 
turno suplementar, perante a Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência lembra ao Plenário que o Pe-
ríodo do Expediente da sessão deliberativa ordinária 
de amanhã será destinado a comemorar os duzentos 
e dezoito anos de celebração do Círio de Nazaré, nos 
termos do Requerimento nº 1.065, de 2011, da Sena-
dora Marinor Brito e outros Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem.

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

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea 
c, item 12 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que o Projeto de Lei do Senado nº 571, de 2011, que 
“Altera o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para conceder prioridade aos portadores de 

deficiência na restituição do imposto de renda pago 
a maior” seja submetido ao exame da Comissão de 
Assuntos Sociais, além da Comissão constante no 
despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos 
do Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.187, DE 2011

Senhor Presidente:
Tendo sido designado para representar o Se-

nado Federal na Sessão Cerimonial da Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial, que aconte-
cerá em Montevideo – Uruguai, venho solicitar, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que seja concedida licença no período de 11 
a 15 de outubro do corrente ano, para desempenhar 
a referida missão.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 11 a 15 de outubro do ano em curso.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

 
Ofício n° 400/2011

Brasília, 13 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Em atenção ao convite anexo que recebi do Dr. 

Otmar Kloiber, Secretário-Geral da Associação Mé-
dica Mundial, solicito a Vossa Excelência que analise 
a possibilidade de me indicar como representante do 
Senado Federal na Sessão Cerimonial da Assem-
bleia Geral daquela Associação, que acontecerá em 
Montevideo – Uruguai, no período de 12 a 15 de ou-
tubro próximo.

A importância de um representante do Senado 
Federal decorre do fato de que, naquela ocasião, o 
médico brasileiro Dr. José Luiz Gomes do Amaral to-
mará posse como Presidente da Associação Médica 
Mundial, o que é um acontecimento que muito honra 
o nosso País.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
o Aviso nº 1.421-Seses-TCU-Plenário, de 2011, na 
origem, encaminhando ao Congresso Nacional cópia 
do Acórdão nº 2519/2011–TCU–Plenário, informando 
que não foram constatados indícios de irregularidade 
grave nas obras que menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 28 de setembro do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.421-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 012.903/2011-6, pelo, Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 21-9-2011, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 600, DE 2011

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992 (Lei de Improbidade Administrativa), 
a fim de possibilitar a utilização da ação 
civil pública para a defesa do interesse à 
probidade administrativa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte art. 16-A à Lei 

nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

“Art. 16-A. As ações previstas nesta Lei 
serão propostas no foro do local onde ocorrer 
o dano, cujo juízo terá competência funcional 
para processar e julgar a causa.”

Art. 2º Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 
17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

“Art. 17. A ação principal, a ser processa-
da como espécie de ação civil pública, poderá 
ser proposta pelos mesmos entes legitimados 
no art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, dentro de trinta dias da efetivação da 
medida cautelar.

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

Art. 3º Ficam revogados os §§ 7º, 8º, 10 e 11 do 
art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

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

Justificação

Não sendo a Lei de Improbidade Administrativa 
uma lei de ritos, mas sim norma substancial, a ação 
civil pública deve ser expressamente reconhecida como 
instrumento processual adequado para o exercício do 
controle popular sobre os atos dos poderes públicos, 
tanto no que se refere à reparação do dano causado 
ao erário por improbidade, quanto para a aplicação 
das sanções decorrentes da conduta irregular perante 
a administração pública.

Por esse motivo é que, como sustenta a doutri-
na majoritária, se há de reconhecer a adequação dos 
pedidos de aplicação das sanções previstas para ato 
de improbidade à ação civil pública, espécie que é das 
ações coletivas que tendem à defesa dos direitos me-
taindividuais, como via adequada para a proteção do 

patrimônio público, dos princípios constitucionais da 
administração pública e para a repressão de atos de 
improbidade administrativa, ou simplesmente lesivos, 
ilegais ou imorais.

Por isso, até mesmo o Superior Tribunal de Jus-
tiça já reconheceu ser lícito que o interesse difuso à 
probidade administrativa seja veiculado por meio de 
ação civil pública, que está precisamente caracteriza-
da pelo seu objeto difuso, a possibilitar multifária legi-
timação (conferir, nesse sentido, o REsp nº 510150, 
julgado em 17 de fevereiro de 2004).

Nesses termos, estamos propondo o presente 
projeto de lei, a fim de pacificar esse entendimento, do 
ponto de vista judicial, deixando expressa a possibili-
dade de utilização da ação civil pública para a defesa 
do interesse à probidade administrativa. Alvitramos, 
com esse propósito, sejam adotadas as mesmas re-
gras acerca da legitimidade para a propositura da ação 
e da determinação do foro competente, fazendo-se 
necessário, para melhor eficácia do controle judicial 
dos atos de improbidade, suprimir do texto da Lei de 
Improbidade Administrativa qualquer prática processu-
al extravagante que não se harmonize com a Lei da 
Ação Civil Pública, como a previsão de defesa prévia 
e a possibilidade de agravo do despacho que recebe a 
inicial. São os parágrafos do artigo 17 da Lei nº 8.429, 
que ora propomos a revogação.

Certos de estarmos colaborando com o aprimo-
ramento da legislação aplicável à defesa da probidade 
administrativa em nosso País, contamos com o apoio 
dos ilustres pares para a aprovação desta matéria. 

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

Art. 15.  ...............................................................
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 sequestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público.
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§ 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 in-
vestigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo in-
diciado 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 conciliação 
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 propos-
ta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, 
o disposto 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 jurisdição 
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas 
que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 
objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 
de 2001)

§ 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 
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 man-
dará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, 
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 
instruída com documentos e justificações, dentro do 
prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória 
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 dis-
posto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo 
Penal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, 
de 2001)

Art. 18 ................................................................

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.

Disciplina a ação civil pública de res-
ponsabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação prin-

cipal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007).

I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007).

II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.448, de 2007).

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007).

V – a associação que, concomitantemente: (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 
nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
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econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio ar-
tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no 
processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei.

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo ha-
bilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3º Em caso de desistência ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério Público 
assumirá a titularidade ativa.

§ 3° Em caso de desistência infundada ou aban-
dono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegi-
do. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre 
os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que 
cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 
(Vide Mensagem de veto) 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão to-
mar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante comi-
nações, que terá eficácia de título executivo extrajudi-
cial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide 
Mensagem de veto) 

Art. 6º  ................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 601, DE 2011

Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabele-
ce normas para as eleições, para impor aos 
candidatos, partidos políticos e coligações 
o dever de divulgar na internet relatórios 
periódicos referentes aos recursos arreca-
dados e aos gastos efetuados na campa-
nha eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A. Durante a campanha eleito-
ral, os partidos políticos, as coligações e os 
candidatos divulgarão, na rede mundial de 
computadores (internet), relatório referente 
aos recursos em dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro, arrecadados para financiamento da 
campanha eleitoral, e aos gastos efetuados, 
com a indicação dos doadores e dos respec-
tivos valores doados, nos dias 21 de julho, 6 
de agosto, 21 de agosto, 6 de setembro e 21 
de setembro.

§ 1º Os relatórios a que se refere o ca-
put serão divulgados em sítio do respectivo 
candidato, partido ou coligação, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hos-
pedado, direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido no país.

§ 2º O descumprimento do disposto nes-
te artigo sujeita os responsáveis à multa no 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a 10.000,00 
(dez mil reais), que será duplicada em caso 
de reincidência.

§ 3º A representação relativa ao descum-
primento do disposto neste artigo observará o 
rito do art. 96 e poderá ser ajuizada no prazo 
de três dias.”

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

Justificação

O presente projeto de lei objetiva conferir maior 
transparência e legitimidade às eleições, ao impor a 
candidatos, partidos e coligações a obrigação de di-
vulgar, em sítio eletrônico com endereço comunicado 
à Justiça Eleitoral, relatórios parciais referentes aos 
recursos arrecadados pelos candidatos a cargos ele-
tivos e sua respectiva aplicação na campanha eleitoral.

Como se sabe, hoje, a Lei nº 9.504, de 1997, 
em seu art. 28, § 4º, já exige que candidatos, partidos 
e coligações, divulguem, nos dias 6 de agosto e 6 de 
setembro do ano eleitoral, em sítio eletrônico criado 
pela Justiça Eleitoral, relatório relativo às receitas e 
despesas de campanha, mas não exige a identificação 
dos doadores e dos valores individualmente doados.

O presente projeto, por sua vez, objetiva aper-
feiçoar a legislação eleitoral, ao exigir que tais infor-
mações, quais sejam, a relação dos doadores e dos 
valores doados, bem como os gastos efetuados, sejam 
amplamente divulgados, em média a cada quinze dias, 
durante toda a campanha eleitoral.
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No total, são fixadas cinco datas para a divul-
gação dos relatórios parciais em sítio eletrônico do 
candidato, do partido ou da coligação, duas das quais 
coincidentes com as datas de divulgação de relató-
rio parcial no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral, de 
modo a facilitar o cumprimento da obrigação imposta 
pelo projeto.

A medida é direcionada principalmente aos elei-
tores, que disporão de informações essenciais para 
a formação de sua consciência político-moral. Como 
leciona o professor José Jairo Gomes, na obra Direi-
to Eleitoral, p. 275, o exercício pleno da cidadania só 
é possível se o eleitor souber quem financiou a cam-
panha de seus mandatários e de que maneira esse 
financiamento se deu, pois tais informações são indis-
pensáveis para que o eleitor aprecie a estatura moral 
dos candidatos e exerça o direito de sufrágio.

Para coibir a inadimplência, o projeto determina 
a aplicação de multa no caso de ausência de divulga-
ção dos referidos relatórios, que será duplicada em 
caso de reincidência. Para tanto, prevê o cabimento 
de representação, que observará o rito das repre-
sentações e reclamações previsto no art. 96 da Lei 
nº 9.504, de 1997, e deverá ser proposta no prazo de 
três dias, em razão da celeridade de que se reveste o 
processo eleitoral.

Estamos convictos de que a medida contribuirá 
para a redução dos casos de abuso do poder econô-
mico, corrupção e fraude nas eleições, uma vez que as 
contas de campanha eleitoral estarão sujeitas à ampla 
e freqüente fiscalização por parte da sociedade e de 
todos os candidatos e partidos.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto.

Sala de Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Disposições Gerais
Art 1º As eleições para Presidente e Vice-Presi-

dente da República, Governador e Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, De-

putado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, 
no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
....................................................................................

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, 
em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia 
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabiliza-
ção, desde que não reembolsados.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 602, DE 2011

Denomina “Rodovia Senador Eliseu 
Resende” o trecho da BR-494 entre o Mu-
nicípio Oliveira, no Estado de Minas Ge-
rais e Angra dos Reis, no Estado do Rio 
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Senador Eliseu 

Resende” o trecho da BR-494, situado entre o Municí-
pio Oliveira, no Estado de Minas Gerais e Angra dos 
Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

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

Justificação

Este projeto pretende homenagear o Senador 
Eliseu Resende, falecido em 02 de janeiro de 2011. 

Engenheiro Civil pela Universidade Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Master of Sciences 
em Matemática of New York e Doctor of Philosophy 
(PhD) em Estatística pela University of New Yorque, 
esse notável mineiro, nascido na cidade de Oliveira, 
em 07 de fevereiro de 1929, deixou um legado de de-
dicação e zelo com a coisa pública, determinação nos 
seus projetos e cargos e exemplo de lealdade ao Brasil 
e a Minas Gerais.

Dentre os inúmeros cargos públicos que o Sena-
dor Eliseu Resende ocupou e projetos que abraçou, 
destacamos sua autoria do Plano Rodoviário Nacio-
nal, a construção da ponte Rio-Niterói e da rodovia 
Transamazônica, bem como o asfaltamento da rodovia 
Belém-Brasilia.

Foi eleito Deputado Federal por três mandatos 
(1995-2006), Ministro de Estado dos Transportes e 
Senador (2007-2014). Foi sucessivamente escolhido 
como um dos “Cabeças do Congresso Nacional”, en-
tre 1995 e 2007, pelo Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (DIAP) e exerceu, ainda, os 
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cargos de Presidente da Empresa Petroquímicas do 
Brasil S.A., Ministro de Estado da Fazenda, Presiden-
te da ELETROBRÁS e Diretor-Presidente de Furnas 
Centrais Elétricas S.A.

Dentre os vários prêmios e homenagens recebi-
das destacamos: 

Prêmios: Werneck de Alencar Lima, CONFEA; Foun-
ders Day Award, New York University (1964);

Títulos: Homem do Ano, International Road Federa-
tion (1972); Cidadão Honorário em mais de 200 
municípios de Minas Gerais; Cidadão Honorário 
dos Estados do Acre, de Alagoas, da Guanaba-
ra, de Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio de 
Janeiro e de São Paulo; 

Medalhas: Ouro, Artur Guimarães, Escola de Enge-
nharia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
Conselheiro Cristiano Otoni, Governo do Estado 
de Minas Gerais; da Inconfidência, Governo do 
Estado de Minas Gerais; do Mérito Mauá, Cruz 
de Mauá, Ministério dos Transportes; da Ordem 
do Mérito, Governo da Argentina; da Ordem do 
Mérito, Governo do México; Engenheiro do Ano 
2000, Sociedade Mineira de Engenharia.

Dentre suas últimas publicações ressaltamos:

– “Aspectos técnicos e econômicos na implantação 
de rodovias”. Belo Horizonte: DER/MG;

– “Estudos sobre localizações industriais com 
aplicação à siderurgia no Brasil”;

– “Econometria dos transportes”; 
– “Reflexões sobre a conjuntura econômica bra-

sileira”; e
– “Reestruturação organizacional da infra-estrutura 

brasileira”.

O senador Eliseu Resende fez da defesa da in-
fraestrutura a sua causa política. Sua inteligência agu-
çada o fez entender que uma infraestrutura incompleta 
impede o crescimento de um país, pois impossibilita o 
deslocamento de mercadorias e pessoas. Uma estrada, 
porto ou aeroporto mal conservados trazem inúmeros 
problemas de ordem financeira para o produtor e para 
o consumidor que é quem, na ponta da cadeia produ-
tiva, paga todos os custos.

Sem a determinação e visão futurista de Eliseu 
Resende, dificilmente teríamos grandes obras por onde 
atualmente trafegam as riquezas brasileiras. 

É de homens com essa visão que o Brasil precisa 
para desenvolver-se e baixar o custo Brasil de produção. 

Sem o investimento em infraestrutura, os nossos 
produtos continuarão sendo impedidos de competir com 
mercados mundiais, até mesmo com nossos vizinhos 
integrantes do Mercosul.

Por sua vasta biografia exemplar, sugerimos que 
o trecho da BR-494 entre o Município Oliveira, no Es-
tado de Minas Gerais e Angra dos Reis, no Estado do 
Rio de Janeiro seja denominado “Rodovia Senador 
Eliseu Resende”. 

Sua conduta exemplar e histórico político e profis-
sional admirável contribuíram significativamente para o 
desenvolvimento brasileiro, sendo, pois, justa a home-
nagem pretendida pelo projeto de lei ora apresentado. 

Por tais razões, conclamamos os ilustres sena-
dores e senadoras a prestarem esta merecida home-
nagem.

Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

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

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo 
a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 44, DE 2011

Altera o Regimento Interno do Sena-
do Federal para estabelecer normas para 
a realização de sessão ou comemoração 
especial.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 160 e 199 do Regimento Interno 

do Senado Federal passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 160. Até uma hora do tempo desti-
nado aos oradores em sessão não deliberativa 
poderá ser dedicado a comemoração especial, 
em virtude de deliberação do Senado, obede-
cido, no que couber, o disposto no art. 199, e 
observadas as seguintes normas:

 ..............................................................
II – se, ao final do tempo dedicado à co-

memoração, ainda houver oradores inscritos na 
forma do inciso I, esse será automaticamente 
prorrogado até o limite máximo de duas horas.

 .................................................... ” (NR)
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“Art.199.  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º Salvo a hipótese de recepção de al-

tas personalidades, é vedada a realização de 
sessão especial em horário coincidente com 
o de sessão deliberativa ordinária ou de reu-
nião ordinária de comissão permanente.” (NR)

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

Art. 3º Revoga-se o inciso III do art. 160 do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Justificação

A realização de comemorações e homenagens 
pelas Casas Legislativas faz parte de suas atividades 
e representa um reflexo da sua própria natureza.

Certamente, não é possível nem desejável que 
esse tipo de sessão seja vedado. Entretanto, não é, 
igualmente, adequado que a realização de comemora-
ções comprometa o bom funcionamento do Poder Le-
gislativo, atingindo a sua função precípua, a de legislar.

Essa realidade, infelizmente, está presente no 
Senado Federal.

Impõe-se, assim, temperar as normas aplicáveis 
à realização de sessões solenes por esta Casa, para 
permitir o seu bom funcionamento.

Assim, com esse objetivo, estamos apresentan-
do o presente projeto, para, de um lado, estabelecer 
que fica vedada a realização de sessão especial em 
horário conflitante com aqueles em que são realizadas 
as reuniões das comissões e as sessões deliberativas 
ordinárias do Senado Federal. De outra parte, a pro-
posta também veda que as comemorações especiais 
sejam realizadas durante o Período do Expediente das 
sessões deliberativas.

Temos a certeza de que, com essas alterações 
podermos harmonizar o funcionamento da Casa, sem 
prejudicar nem o processo legislativo, nem a realização 
de justas manifestações de homenagens a importantes 
pessoas, instituições e eventos.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

Seção II 
Do Período do Expediente

Art. 156. A primeira parte da sessão, que terá a 
duração de cento e vinte minutos, será destinada à lei-

tura do expediente e aos oradores inscritos na forma 
do disposto no art. 17.

§ 1o Constituem matéria do Período do Expe-
diente:

I – a apresentação de projeto, indicação, parecer 
ou requerimento não relacionado com as proposições 
constantes da Ordem do Dia;

II – as comunicações enviadas à Mesa pelos Se-
nadores; III – os pedidos de licença dos Senadores;

IV – os ofícios, moções, mensagens, telegramas, 
cartas, memoriais e outros documentos recebidos.

§ 2o O expediente será lido pelo Primeiro Secre-
tário, na íntegra ou em resumo, a juízo do Presidente, 
ressalvado a qualquer Senador o direito de requerer 
sua leitura integral. (NR)

Art. 157. Não será lido, nem constituirá objeto de 
comunicação em sessão pública, documento de caráter 
sigiloso, observando-se, quanto ao expediente dessa 
natureza, as seguintes normas:

I – se houver sido remetido ao Senado a requeri-
mento de Senador, ainda que em cumprimento à mani-
festação do Plenário, o Presidente da Mesa dele dará 
conhecimento, em particular, ao requerente;

II – se a solicitação houver sido formulada por co-
missão, ao Presidente desta será encaminhado em so-
brecarta fechada e rubricada pelo Presidente da Mesa;

III – se o documento se destinar a instruir o estudo 
de matéria em curso no Senado, tramitará em sobrecar-
ta fechada, rubricada pelo Presidente da Mesa e pelos 
presidentes das comissões que dele tomarem conhe-
cimento, feita na capa do processo a devida anotação.

Art. 158. O tempo que se seguir à leitura do ex-
pediente será destinado aos oradores do Período do 
Expediente, podendo cada um dos inscritos usar da 
palavra pelo prazo máximo de dez minutos nas ses-
sões deliberativas e por vinte minutos nas sessões 
não deliberativas, sendo cabível a intercalação com 
as comunicações inadiáveis, o uso da palavra pelas 
lideranças ou as delegações delas.

§ 1o O Período do Expediente poderá ser prorro-
gado pelo Presidente, uma só vez, para que o orador 
conclua o seu discurso caso não tenha esgotado o 
tempo de que disponha, após o que a Ordem do Dia 
terá início impreterivelmente.

§ 2o Se algum Senador, antes do término do Pe-
ríodo do Expediente, solicitar à Mesa inscrição para 
manifestação de pesar, comemoração, comunicação 
inadiável ou explicação pessoal, o Presidente lhe as-
segurará o uso da palavra durante o Período do Ex-
pediente, sendo cabível a intercalação com oradores 
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inscritos, o uso da palavra pelas lideranças ou as de-
legações destas.

§ 3º No caso do § 2º, somente poderão usar da 
palavra três Senadores, por cinco minutos cada um, 
durante o Período do Expediente.

§ 4º As inscrições que não puderem ser atendi-
das em virtude do levantamento ou da não realização 
da sessão, comemoração especial, ou em virtude do 
disposto no § 5º, transferir-se-ão para a sessão do dia 
seguinte e as desta para a subsequente.

§ 5º Havendo, na Ordem do Dia, matéria urgen-
te compreendida no art. 336, I, não serão permitidos 
oradores no Período do Expediente.

§ 6º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo 
e no art. 160, II, não haverá prorrogação do Período 
do Expediente. (NR)

Art. 159. No Período do Expediente, só poderão 
ser objeto de deliberação requerimentos que não de-
pendam de parecer das comissões, que não digam 
respeito a proposições constantes da Ordem do Dia 
ou os que o Regimento não determine sejam subme-
tidos em outra fase da sessão. (NR)

Art. 160. O tempo destinado aos oradores do Pe-
ríodo do Expediente poderá ser dedicado a comemo-
ração especial, em virtude de deliberação do Senado, 
obedecido, no que couber, o disposto no art. 199, e 
observadas as seguintes normas:

I – haverá inscrições especiais para a comemo-
ração;

II – o tempo do Período do Expediente será au-
tomaticamente prorrogado, se ainda houver oradores 
para a comemoração;

III – se o tempo normal do Período do Expediente 
não for consumido pela comemoração, serão atendi-
dos os inscritos na forma do disposto no art. 17. (NR)

Art. 161. Terminados os discursos do Período 
do Expediente, serão lidos os documentos que ainda 
existirem sobre a mesa.

Parágrafo único. Quando houver, entre os do-
cumentos a serem lidos, requerimentos a votar, e se 
mais de um Senador pedir a palavra para encaminhar 
a votação, esta ficará adiada para o fim da Ordem do 
Dia. (NR)
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Da Sessão Especial

Art. 199. O Senado poderá interromper sessão 
ou realizar sessão especial para comemoração ou re-
cepção de altas personalidades, a juízo do Presidente 

ou por deliberação do Plenário, mediante requerimento 
de seis Senadores.

§ 1º Em sessão especial, poderão ser admitidos 
convidados à mesa e no plenário.

§ 2º O parlamentar estrangeiro só será recebido 
em plenário se o Parlamento do seu país der tratamento 
igual aos Congressistas brasileiros que o visitem. (NR)

Art. 200. A sessão especial, que independe de nú-
mero, será convocada em sessão ou através do Diário 
do Senado Federal, e nela somente usarão da palavra 
os oradores previamente designados pelo Presidente.
....................................................................................

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emenddas ao Projeto de Resolução 
nº 44, de 2011.

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

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu gostaria de solicitar a minha inscrição para 
falar no período de comunicações inadiáveis.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT –SP) – Senadora, V. Exª faz uso, então, agora da 
palavra. Em seguida, começamos a Ordem do Dia, já 
com uma hora de atraso.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
para uma comunicação inadiável. Em seguida, o Se-
nador Paulo Paim, como orador inscrito.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Presidenta Marta Su-
plicy. Quero agradecer a V. Exª e comunicar aqui, do 
plenário desta Casa, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Sena-
dores, que hoje, pela manhã, tivemos uma importan-
te audiência pública, em que V. Exª estava presente 
inclusive, com a participação do Presidente do Banco 
Central, Dr. Alexandre Tombini, que fez uma exposi-
ção acerca dos desafios e perspectivas da economia 
brasileira, audiência pública realizada pela Comissão 
de Assuntos Econômicos. Foi uma reunião em que o 
Presidente do Banco Central pôde tratar de questões 
relacionadas à economia brasileira, Srª Presidente.

Quero, desde já, destacar que entendo e con-
cordo com muitos economistas que têm publicado 
fartamente matérias, análises, pelos meios de comu-
nicação, revistas e jornais brasileiros, dando conta de 
análises que fazem acerca dos rumos econômicos e 
da mudança dos rumos econômicos que o Brasil vem 
adotando, especialmente a partir da última reunião do 

171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39185 

Copom, quando a taxa de juros oficial, a Taxa Selic, foi 
diminuída de 12,5% para 12%.

Nós temos tido, a partir dessa decisão do Go-
verno brasileiro, a oportunidade de participar de um 
debate nacional entre correntes diferentes: aqueles 
que criticam a medida do Governo, dizendo que não 
haverá mais a possibilidade de se manter o ajuste fiscal 
e principalmente de se controlar a inflação e o outro 
grupo, ao qual eu me associo, que fala da necessidade 
e da importância dessas mudanças na macroeconomia 
brasileira para colocar o Brasil no caminho do desen-
volvimento, Senadora Marta. Repito: eu me associo a 
essa segunda corrente do pensamento econômico – e 
não só econômico, mas social e político –, porque te-
mos o entendimento de que é hora de o Brasil mudar 
a política que busca a estabilidade econômica, uma 
política, na nossa avaliação, ultrapassada e que não 
responde mais aos desafios do momento.

Para que V. Exªs tenham uma níba, todos nós sa-
bemos que o Brasil é o campeão mundial no que diz 
respeito ao tamanho, ao percentual da taxa de juros. 
Somos o campeão, somos o Brasil, que ainda dispo-
nibiliza a maior taxa de juros do Planeta, e também 
somos o País que mais gasta recursos, exatamente 
por essa razão, com o pagamento dos serviços da 
dívida brasileira.

Somente no primeiro semestre deste ano, Se-
nadora Marta, foram quase R$50 bilhões para pa-
gamento da dívida brasileira. Quase R$50 bilhões! 
E há uma expectativa de que, até o final do ano, es-
ses recursos ultrapassem a casa dos R$100 bilhões. 
Significa dizer que toda a economia feita, através do 
superávit, será insuficiente para pagar as taxas de 
juros. Não há justificativa para isto, para juros tão 
altos, mesmo porque o Brasil não está entre as na-
ções que têm a maior proporção de endividamento 
em relação à produção nacional, em relação ao Pro-
duto Interno Bruto.

Para que tenhamos uma níba, o Japão tem uma 
dívida que deverá chegar, no ano de 2011, ao corres-
pondente a 233% do Produto Interno Bruto daquele 
país. Mas o Japão gasta menos de 1,5% do seu PIB 
com pagamento de juros.

Estados Unidos: uma dívida proporcional ao PIB 
que deverá chegar a 100% do seu PIB, agora, no final 
deste ano de 2011, mas gasta também menos de 1,5% 
com pagamento de juros, Senador Armando.

O Brasil tem uma dívida bruta de 56% – eu já falei 
disso da tribuna – e gasta com juros, aproximadamen-

te, 5,5%. Ou seja, é hora de mudar esse paradigma, e 
o Governo brasileiro, com muita coragem...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Conclua, Senadora.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB 
– AM. Fora do microfone.) – Menos de um minuto para 
concluir: e o Governo da Presidente Dilma tem tido 
muita coragem de mudar esses paradigmas, de mu-
dar a orientação macroeconômica do Brasil, porque 
aí, sim, nós poderemos vislumbrar o crescimento na-
cional com geração de emprego e, dessa forma, sim, 
segurar a inflação.

Então, penso que está na hora de todos come-
morarmos: não apenas o povo brasileiro, os trabalha-
dores, mas também o empresariado nacional, que há 
muito, há muito reclama da necessidade de um movi-
mento que baixe, que diminua, efetivamente, as taxas 
de juros de nosso País.

Aqui da tribuna, cumprimento não apenas a di-
reção do Banco Central, toda a sua diretoria, através 
do Presidente Alexandre Tombini, mas, sobretudo, a 
coragem da Presidenta Dilma de promover mudanças 
tão importantes e necessárias para o nosso País.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Quero saudar as crianças – não são crianças, já 

são jovens: os alunos do Ensino Fundamental do Co-
légio Nacional de Uberlândia, Minas Gerais.

Sejam muito bem-vindos aqui, ao Senado!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Apenas para solicitar a minha inscrição, conforme 
requerimento já à Mesa, para falar pela Liderança do 
PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não, após a Ordem do Dia, V. Exª já 
está inscrito.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não havendo objeção, vamos começar a 
votação, mas, antes, falando aos caros Senadores e 
Senadoras que vamos ter quatro votações nominais.

Então, vamos falar primeiro as de chefes de mis-
são diplomática e, depois, mais duas.
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Por favor, podem começar a se organizar para 
comparecer.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 124, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 124, de 2011, pela qual a 
Senhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do Sr. Gil-
berto Fonseca Guimarães de Moura, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República da Eslovênia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc Senador 
níbal Diniz. (Parecer nº 995, de 2011–CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo Senadores ou Senadoras que quei-

ram se pronunciar, está encerrada a discussão. 
As Senadoras e Senadores já podem votar.
Por favor, o painel já está liberado.
O painel está à disposição e os Senadores já 

podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, eu gostaria de convidar todos os Senado-
res e Senadoras que estão nos seus gabinetes para 
virem ao plenário. 

Nós teremos a votação de quatro autoridades. 
Uma delas é a do defensor público: tem quórum qua-
lificado e precisa de 41 votos “sim” para sua aprova-
ção; portanto, é importante que todos os Senadores e 
Senadoras estejam presentes aqui, fazendo a votação.

Eu gostaria de solicitar à Mesa, também, Srª Pre-
sidente – eu já tinha tratado com o Presidente José 
Sarney –, que, logo após as autoridades, nós pudés-
semos votar três acordos internacionais que já estão 
na pauta e são votações simbólicas; portanto, não é 
necessária votação nominal. 

Estavam previstos para votar amanhã, mas ama-
nhã, como nós vamos ter a votação das quatro medidas 
provisórias, então, na verdade, nós faríamos a votação 
dos acordos internacionais hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito bem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
solicito que a senhora me inscreva pela Liderança do 
PSOL após a Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, V. Exª está inscrito. Primeiro é o Se-
nador Eduardo Braga, depois, o Senador Randolfe, o 
Senador Armando Monteiro e Inácio.

Aproveito para chamar os Senadores e as Se-
nadoras. Votação nominal: Distrito Federal, Minas Ge-
rais, Paraná, Pará, Roraima, Santa Catarina, Alagoas, 
Goiás, Acre, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Tocantins. Peço aos Senadores e às Senadoras dos 
Estados mencionados, que não têm ainda nenhum 
comparecimento, para que venham ao plenário. (Pausa.)

Senadores e Senadoras que se encontram em 
seus gabinetes, estamos votando a apreciação da in-
dicação do Sr. Gilberto Fonseca Guimarães de Moura 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República da Eslovênia. 

Votação nominal.
Peço aos Senadores que venham ao plenário, 

porque ainda temos quatro votações nominais. Se 
vierem, votaremos as quatro em seguida, com menos 
tempo. (Pausa.)

Peço o comparecimento dos Senadores e Sena-
doras que se encontram em seus gabinetes. Temos até 
agora 39 votantes. Precisamos de quórum. De Minas 
Gerais não há ninguém ainda. Rio Grande do Norte, 
Goiás, Acre e Alagoas.

Por favor, os Senadores dos Estados de Minas 
Gerais, Acre, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Norte, 
compareçam ao plenário. Votação nominal.

Se houver alguma Comissão em funcionamento, 
peço para encerrar os trabalhos, pois já são 17 horas e 
17 minutos, Ordem do Dia. Estamos em votação nominal 
e temos várias votações nominais hoje para encerrar. 

Senador Eunício, já votou? (Pausa.)
Vou encerrar. (Fora do microfone.)
Todos presentes aqui já encerraram a votação?
Vou encerrar a votação.
Por favor, Humberto.
Vou encerrar a votação.
Todos os presentes já votaram?
Senador João Alberto votou? (Pausa.)
Senador Humberto votou? (Pausa.)
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Resultado: 54 votantes; SIM 46; e, NÃO, 8.

Foi aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Continuamos a votação nominal:

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 125, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 125, de 2011, pela qual a 
Senhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do Sr. Jo-
aquim Augusto Whitaker Salles, Ministro de 
Segunda Classe do Quadro Especial da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à Santa Lúcia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc Senador 
Anibal Diniz. (Parecer nº 996, de 2011–CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo Senadores ou Senadoras que quei-

ram discutir, encerrada a discussão.
Painel aberto. Votação nominal.
Os Senadores que se encontram em seus gabi-

netes, por favor, venham votar. Temos mais votações 
nominais e peço que as comissões que estejam em 
andamento encerrem o seu trabalho.

(Procede-se à votação.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª 
Presidente!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 
ordem. É para justificar a minha ausência na votação 

passada. Eu estava numa reunião com o Presidente 
Sarney e a Frente Parlamentar de Saúde.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será registrado, Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Quero 
registrar o meu voto “sim”.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente Marta Suplicy, por favor, eu gostaria de jus-
tificar minha ausência na última votação e dizer que, se 
aqui estivesse, votaria “sim”. Eu estava na Comissão de 
Turismo, comemorando a 5ª Semana do Turismo, por-
que hoje, 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. Será 
registrado o seu voto, a sua manifestação, porque o 
voto não poderá ser registrado.

Senadores e Senadoras que se encontram em 
seus gabinetes venham votar, por favor. Quando der 52, 
nós vamos encerrar a votação; estamos no número 47.

Já votou, Senadora? (Pausa.)
Alagoas e Goiás ainda não votaram.
Muito bem, Senador Demóstenes.
E Alagoas? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sena-

dora Marta, só um instante. (Fora do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Como eu não apurei, pode votar, Senadora 
Marinor.

O Senador Alfredo Nascimento eu estou vendo 
que está votando. Jayme Campos está votando.

Vamos encerrar a votação.
Todos os presentes já votaram?
Senador Wellington, por favor.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 61 votantes; 8, NÃO; e 53, SIM.

Aprovado.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Se-

nhora Presidenta da República.

A Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 197, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 197, de 2011 (nº 
441/2011, na Câmara dos Deputados), que es-
colhe a Senhora Ana Lúcia Arraes de Alencar 
para o cargo de Ministra do Tribunal de Contas 
da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso 
II, da Constituição Federal e do art. 105, inci-
so II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

Discussão do projeto em turno único. 
Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos. 
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos, o 
Tribunal de Contas da União se transformou numa 
verdadeira trincheira em defesa da boa aplicação dos 
recursos públicos no Brasil. Com uma atuação irrepre-
ensível, a Instituição conseguiu ampliar o respeito que 
já tinha, no âmbito da sociedade. 

Esse trabalho do TCU o colocou como um dos 
alvos preferenciais de críticas do então Presidente da 
República, Luís Inácio Lula da Silva, que, em palan-
ques pelo País afora, se queixou das fiscalizações e 
denúncias de irregularidades nas obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC. 

As críticas do Ex-Presidente dirigiam-se ao que o 
Tribunal tem de melhor: a independência de seu corpo 
técnico e dos seus atuais Ministros. O TCU, ao longo de 
sua história, é imune à ingerência política e ao apare-
lhamento partidário, seus servidores são concursados 
e possuem alta qualificação, fato que incomoda aque-
les que encaram o Estado como propriedade privada.

Na última quarta-feira, quando questionado pela 
imprensa sobre o que achava da eleição, realizada 
na Câmara dos Deputados, da Senhora Ana Arraes, 
mãe do atual Governador do Estado de Pernambuco, 
Eduardo Campos, distribuí nota que expressa o meu 
pensamento sobre a indicação que iremos votar e que 
passo a ler em sua íntegra:

Abre aspas: 

“Infelizmente, o resultado da eleição para 
o TCU é o retrato do Brasil em que vivemos. 
Vivemos num País que precisa dar um salto de 
qualidade, sem corrupção, sem aparelhamento 
do Estado e sem nepotismo. Mas o meio polí-
tico brasileiro vai no caminho inverso, anda na 
contramão do século 21. É bom lembrar que 
foi essa mesma Câmara dos Deputados que 
inocentou Jaqueline Roriz há três semanas, 
contra toda a pressão da opinião pública.

Um governador – seja ele quem for – 
deixa os seus afazeres, deixa de cuidar dos 
interesses do Estado para eleger a mãe para 
o Tribunal de Contas da União. É um absurdo, 
não é uma coisa natural, não é uma prática 
republicana. É um exemplo do vale-tudo na 
política. Se o que ocorreu na Câmara nas úl-
timas semanas não é nepotismo, não é abuso 
do poder político e uso da máquina, eu não 
sei mais o que é.

Quando chegar uma determinada con-
ta do Governo Eduardo no TCU, qual será a 
postura da nova ministra? Ela estará sempre 
sob suspeição. Senhor Presidente, isso não 
é modernidade, é nepotismo, é política do 
compadrio, do coronelismo. É atraso do pior 
tipo possível.”

Fecha aspas.
Reitero Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senado-

res, tudo que disse por meio dessa nota. Sinceramente, 
preferiria não vir a esta tribuna para falar sobre a mãe 
de um Governador, ainda mais sendo do meu Estado, 
mas as circunstâncias em que essa escolha ocorreu 
me obrigaram a esse posicionamento. Dessa forma, 
gostaria de anunciar o meu voto contrário à escolha 
da Deputada Federal Ana Arraes para Ministra do Tri-
bunal de Contas da União.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa, 
inscrito para discutir a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Quero me inscrever, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Inscrito também o Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Quero me inscrever também, Sr. Presidente. Eduar-
do Amorim.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de me inscrever.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, Rodrigo Rollemberg, e gostaria 
de me inscrever.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente, Armando Monteiro gostaria de se inscrever.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, Wellington Dias gostaria de se inscrever.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, Senador Gim, só para justificar que, na última 
votação, nosso voto seria “sim”.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, só para justificar que, nas últimas duas 
votações, eu estava em trânsito de Salvador para Bra-
sília, na audiência pública do PPA.

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

Senador Aécio Neves.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, na verdade, não era minha 
intenção me manifestar na discussão da indicação da 
nova futura Ministra do Tribunal de Contas da União, 
até porque a praxe desta Casa, especialmente quando 
nós já temos uma decisão tomada pela Câmara dos 
Deputados, é a de simplesmente respeitar aquela de-
cisão e fazer a votação pura e simples, homologando 
uma decisão soberana de outra Casa que compõe o 
Congresso Nacional. No entanto, como foi aberto o 
debate e oradores se inscreveram, e alguns já falaram 
sobre essa questão, eu me sinto na obrigação, até por 
um dever de justiça, de me manifestar sobre esse tema.

Em primeiro lugar, entendo que devemos aqui 
respeitar o resultado da votação que a Câmara dos 
Deputados realizou.

Aqui, o Senado também tem, por vezes, a pri-
mazia de indicar um nome para o Tribunal de Contas 
da União, e a Câmara, repetidas vezes, inclusive em 
relação a um Ministro que é do meu Estado, embora 
não seja meu aliado político, assim agiu. O hoje Mi-
nistro José Jorge, que foi Senador nesta Casa, foi in-
dicado pelo Senado Federal, e, sem nenhum nível de 
contestação, a Câmara dos Deputados o indicou para 
exercer essa função, o que, ao que me consta, ele 
vem fazendo com a maior dignidade e a maior lisura. 
A nossa expectativa era de que o Senado reagisse da 
mesma maneira agora em que a Deputada Ana Arra-
es foi indicada para compor aquela Corte de Contas.

Em primeiro lugar, é importante dizer que todos 
os seus adversários – e ali nós tivemos uma disputa 
acirrada – reconheceram a lisura do processo, reconhe-
ceram, sem qualquer questionamento, a cristalinidade 
do resultado, e não vimos manifestações e questiona-
mentos quanto ao processo que foi desenvolvido. Por-

tanto, uma decisão democrática, que está levando para 
o Tribunal de Contas da União não qualquer pessoa, 
não qualquer um, embora todos os nomes que foram 
apresentados, discutidos e votados sejam de pessoas 
da maior competência, da maior seriedade, e todos 
com amplas condições de representar o Parlamento 
nessa indicação para o Tribunal de Contas da União: 
o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo; o Deputado 
Átila Lins e outros que se colocaram como candidatos.

Não desmerecendo nenhum deles, nós podemos 
dizer aqui, com toda a certeza, que a Deputada Ana 
Arraes dignifica o Estado de Pernambuco e dignificará 
o respaldo que o Congresso Nacional lhe está dando 
para que ela seja Ministra do Tribunal de Contas. Uma 
parlamentar que, no seu primeiro mandato, conseguiu 
se destacar pela sua atuação em defesa dos trabalha-
dores brasileiros, dos consumidores deste País. Foi 
presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Foi uma das parlamentares mais votadas do Brasil, 
a mais votada do nosso Estado. Ela é a parlamentar 
mais votada da história do Estado de Pernambuco e, 
por esses méritos todos, foi alçada à condição de lí-
der do Partido Socialista na Câmara dos Deputados 
e líder de um bloco que envolve o Partido Socialista, 
o PCdoB e o PTB.

Todas essas são credenciais políticas suficientes 
para que ela fosse merecedora não só do voto, mas do 
respeito da Câmara e do Senado Federal.

Além do mais, a Deputada Ana Arraes não é sim-
plesmente a mãe de um governador ou a filha de um 
ex-governador. É uma pessoa que tem uma militância 
política séria, que tem um comportamento e uma pos-
tura ética inquestionável ao longo da sua vida e muito 
particularmente na sua condição de Parlamentar, de 
representante do povo de Pernambuco.

Por isso, eu quero aqui trazer este testemunho 
de pernambucano, este testemunho de parlamentar 
desse Estado, no sentido de trazer a minha opinião 
de que o processo que lá aconteceu foi um processo 
limpo, cristalino, democrático e que todos aqueles que 
acreditam na democracia não questionam. E, como tal, 
venho aqui pedir o voto de todos os Senadores para que 
nós possamos homologar essa indicação, que, podem 
ter certeza, somente honrará o Congresso Nacional.

Muito obrigado a todos e a todas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Presidente, dá para abrir o processo para a gente 
votar? Dá para colocar em votação, enquanto a gente 
ouve os discursos? É de praxe.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como não há nenhuma objeção para que isso 
seja feito, eu abrirei o painel.

Não havendo objeção, então vamos fazer a aber-
tura do painel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, somente lembrando que nós teremos 
uma votação seguinte, que é uma votação de quórum 
qualificado...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em seguida, nós vamos ter uma votação...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
...com 41 Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu ia dizer isso.

Uma votação do defensor público, que exige quó-
rum especial de maioria absoluta.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta sessão, no 
momento em que estamos votando a indicação da De-
putada Federal Ana Arraes para o Tribunal de Contas 
da União, tem um significado todo especial.

Se considerarmos, em primeiro lugar, que a re-
gião nordestina sofreu, ao longo do tempo, movimentos 
de preconceito, de discriminação, como uma região 
pobre, que representava um peso muito grande para 
a Nação, e que, ao longo de períodos de luta, o Nor-
deste foi crescendo, foi ganhando força na área eco-
nômica, na área política, passando a participar mais 
ativamente do processo de politização do País, de de-
senvolvimento do nosso País; se considerarmos que a 
mulher brasileira, notadamente a mulher nordestina, foi 
sempre discriminada – tanto em nível de Brasil como 
em nível regional, a mulher era apenas considerada 
uma dona de casa, quase uma escrava doméstica, 
não podendo alçar voos na carreira política, ocupar 
cargos na máquina administrativa –; se considerarmos, 
Presidente, o valor da mulher de hoje, no Nordeste e 
no Brasil, temos, em Ana Arraes, uma representante 
lídima, legítima, honrada, digna de ocupar, com sua 
competência, com seu passado, com a lisura com que 
sempre se conduziu nos cargos públicos, a vaga de 
Ministra do Tribunal de Contas da União. 

O Senado, com esta votação, está escolhendo 
a primeira mulher a ocupar uma vaga naquela Corte.

Homens da maior dignidade, da Câmara dos 
Deputados, apresentaram-se como candidatos; repre-
sentantes de Estados valorosos, como, por exemplo, 
nosso companheiro do PCdoB, Deputado Federal Aldo 
Rebelo, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, De-
putado Federal que tem uma história na vida política 
deste País. Perdeu a eleição, mas não perdeu a sua 

dignidade, não perdeu a sua humildade. Aceitou a 
derrota como um fato normal na disputa democrática. 
Aceitou a indicação dos seus colegas com evidente 
desejo de eleger uma mulher de forma legítima para 
o Tribunal de Contas da União. Uma história de vida 
que merece ser lisonjeada, que merece ser enalteci-
da. Sofreu, com a cassação e o exílio do seu pai, o 
saudoso Miguel Arraes, as consequências de um re-
gime discricionário que se abateu sobre aqueles que 
lutavam pela liberdade, pela democracia.

Sr. Presidente, o voto que vamos proferir dentro 
de poucos minutos é o voto da justiça, é o voto do re-
conhecimento, é o voto de louvor a uma pessoa que, 
vinda do Nordeste, Deputada Federal mais votada por 
duas vezes consecutivas, irá ocupar uma cadeira na 
Corte de Contas, uma vaga no Tribunal de Contas da 
União para exaltar não apenas o Nordeste, não apenas 
a figura inesquecível de Miguel Arraes, mas, acima de 
tudo, enaltecer a sua carreira, exaltar o seu passado, 
confirmar a sua competência, a competência da mu-
lher brasileira, o brilho edificado na personalidade da 
Deputada Ana Arraes, na ocupação de cargo tão ele-
vado, na fiscalização e no controle das contas públicas.

É claro, Sr. Presidente, que no momento em que 
estiverem em julgamento as contas de algum parente 
da nova Ministra, dependendo do voto do Senado, ela 
terá a hombridade e a dignidade de não participar da-
quela votação porque isso faz parte da ética e da de-
cência de quem sabe exercer profundo comportamento 
ético, comprometido com o passado de Pernambuco 
na hora de votar.

O meu voto, o voto do PSB é o voto favorável. 
E peço aos companheiros e companheiras do Sena-
do Federal que confirmem aquilo que a Câmara dos 
Deputados fez com muita independência, com muita 
autonomia. Espero que essa autonomia...

(Interrupção do som.) 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... que foi exercida no âmbito da Câmara 
dos Deputados também seja exercida da mesma for-
ma com o voto consciente dos Senadores e Senado-
ras desta Casa. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra a Srª Senadora Lídice da Mata.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, o PRB encaminha o voto “sim”.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, poderia até ser dispensável a minha 
fala, já que os dois oradores anteriores disseram muito 
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do que eu gostaria de dizer. No entanto, como mulher, 
sinto-me na obrigação de dar esses testemunhos.

O primeiro, de que a Deputada Ana Arraes parti-
cipou de pleito limpo, de uma eleição democrática, de 
uma decisão na Câmara que é praxe que o Senado 
a homologue, como também o inverso é verdadeiro.

O segundo aspecto é que a vida e a luta das mu-
lheres para chegarem à estrutura de poder nem sempre 
se dão ou quase nunca se dão da mesma forma que 
para o homem. Se nós fossemos fazer uma rede de 
parentesco entre as mulheres que participam do poder 
– Prefeitas, Vereadoras, Deputadas Federal, Deputadas 
Estaduais – uma boa parte delas vem, sem dúvida, 
de uma participação ou de um pai, ou de um marido, 
ou de um irmão na política. Infelizmente, o espaço 
em que foi colocada a mulher na sociedade nos leva 
a concorrer em condições de profunda desigualdade. 
E são poucas, absolutamente poucas as que chegam 
aqui através de um movimento, da representação de 
um movimento específico de sua trajetória de vida.

A Deputada Ana Arraes foi minha companhei-
ra, Deputada Federal durante quatro anos, e pude 
aprender com ela muito, com a sua militância, com a 
sua coerência, com sua capacidade, com seu conhe-
cimento jurídico como advogada que é. Mas conheci 
Ana Arraes fora da Câmara dos Deputados. Conheci 
Ana Arraes ainda morando na Bahia, lutando por sua 
vida em outro Estado que não o Estado em que seu 
pai era Governador.

Portanto, conheço a sua inteireza de caráter. E 
me sinto no dever de dar esse testemunho aqui por-
que em nenhuma forma de referência nós podemos 
aceitar qualquer tipo de comparação entre a eleição 
da Deputada Ana Arraes e a atitude que a Câmara to-
mou quando se negou a fazer cumprir a determinação 
de cassação de um ato absolutamente condenável de 
uma Srª Deputada Federal.

Não é possível aceitar esse tipo de comparação 
com a prática política, com a prática de vida da De-
putada Ana Arraes. A Deputada Ana Arraes, antes de 
ser, como já foi dito aqui, filha de algum político e an-
tes de ser necessariamente mãe de outro, ela é acima 
de tudo uma militante política, uma líder política, uma 
líder que, inclusive, liderava mais de um partido na 
Câmara dos Deputados.

Portanto, não é possível fazer esse tipo de com-
paração ou desqualificar a primeira mulher a entrar 
na Corte do Tribunal de Contas da União, contestá-la 
por ser mãe ou filha de alguém, porque, aliás, nós, na 
política, seremos, certamente, 80%, 90%, mãe de al-
guém, quem sabe de um político. 

Vejo aqui o Senador João Durval, que é pai do 
Prefeito de Salvador. Um de seus filhos, Deputado Fe-

deral, também poderia ter sido indicado pelo PT para 
ser do Tribunal de Contas da União. Não poderia ser 
impedido porque o seu pai foi governador ou porque 
seu irmão é Prefeito de Salvador.

É claro que naquelas contas que significar um 
envolvimento pessoal do Conselheiro, do Ministro, 
certamente, ele se dirá impossibilitado de votar, mas, 
se fôssemos analisar as contas, todas elas, com base 
no fato de que quem for baiano não vota as contas da 
Bahia, de que quem for sergipano não vota as contas de 
Sergipe, certamente não chegaríamos a lugar nenhum.

Portanto, Sr. Presidente, quero, como mulher, 
defender uma mulher digna, uma mulher coerente, 
uma mulher que tem história de vida que lhe qualifica 
para estar e ser escolhida, pela maioria que foi, pelos 
Srs. Deputados, na Câmara dos Deputados e dispu-
tando com homens de inteira qualidade, com homens 
com quem pude conviver também, como é o caso do 
Deputado Aldo Rebelo, meu querido amigo e militan-
te político da maior estatura deste País em honradez, 
em compromisso na defesa dos interesses do povo; 
como Átila Lira, com quem também pude partilhar e 
conviver na Câmara dos Deputados.

Quero desejar, pedir a todas as mulheres desta 
Casa que não vacilem um segundo em votar numa 
representação feminina que orgulha e dignifica a mu-
lher do nosso País.

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

– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Amorim.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 

Presidente, gostaria de comunicar a V. Exª que, nas 
duas votações anteriores para indicação de autorida-
des, eu estava presidindo uma audiência pública do 
turismo e o meu voto é de acordo com a orientação 
do meu partido.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Duas coisas, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer um 
apelo aos Senadores do PMDB que estão em outras 
dependências da Casa para que, por favor, venham 
ao plenário, pois estamos tendo votações importantes.
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A outra questão, Sr. Presidente, é que a reco-
mendação do partido é o voto “sim” para a Deputada 
Ana Arraes para integrar, como Ministra, o Tribunal de 
Contas da União. Essa é, portanto, a recomendação 
que gostaria de fazer à bancada.

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

Na tribuna, o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é com sentimento de 
grande admiração que ocupo esta tribuna para falar 
de uma mulher de grande valor, um exemplo de ser 
humano na essência da palavra, uma mulher que traz 
no seu DNA a luta política pela concretização de uma 
sociedade mais justa. Falo, Srªs e Srs. Senadores, de 
Ana Lúcia Arraes de Alencar ou simplesmente Ana 
Arraes, Deputada Federal, Líder do PSB na Câmara 
e agora a escolhida pela Câmara para ocupar o car-
go de nova Ministra do Tribunal de Contas da União.

Filha de Dona Célia de Souza Leão Arraes de 
Alencar e do saudoso e inesquecível ex-Governador 
Miguel Arraes de Alencar, um exemplo na história po-
lítica do nosso País, considerado um defensor intransi-
gente sobretudo dos mais fragilizados. Do seu pai, Ana 
Arraes herdou a veia e a determinação na militância 
política, tendo participado a seu lado em diversas lu-
tas. Foi a segunda mulher na história de Pernambuco 
a conquistar um mandato na Câmara dos Deputados, 
sendo a primeira eleita no séc. XXI. Chegou à Câmara 
Federal para seu primeiro mandato em 2007 – ano em 
que também me tornei Deputado Federal e cheguei à 
Câmara –, onde se destacou pela luta em prol do de-
senvolvimento econômico do seu Estado, Pernambuco, 
e de melhores condições de vida para a população.

Foi indicada por unanimidade para assumir a 
Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor 
da Câmara Federal, sendo a primeira mulher a pre-
sidir aquela comissão. Atualmente, estava atuando 
como membro titular da mesma comissão e suplente 
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Foi, também, a 
primeira mulher a participar de uma comissão de refor-
ma tributária, tendo, recentemente, aprovado o projeto 
que retira os impostos cobrados sobre os produtos que 
compõem a cesta básica.

Em seus mandatos, apresentou, ainda, projetos 
com vistas à universalização da telefonia celular e à 
implantação do seguro-desemprego para os agriculto-
res, que só dispõem de trabalho no período da safra, 
ficando sem condições de sobrevivência durante os 
meses de entressafra.

Ana Arraes também focou suas atividades na 
defesa dos direitos da mulher e na melhoria das con-
dições de saúde da população brasileira. 

Advogada, trabalhou no Tribunal de Contas de 
Pernambuco e é mãe do economista e atual Gover-
nador de Pernambuco, Eduardo Campos, político jo-
vem e brilhante, e do advogado e escritor, membro da 
Academia Pernambucana de Letras, Antônio Campos.

Semana passada, Ana Arraes foi eleita e escolhi-
da pela Câmara dos Deputados, como já disse, para 
ser a nova Ministra do Tribunal de Contas da União 
com expressiva votação e será a representante, se o 
Senado assim confirmar, do TCU.

E destacou “que o Congresso e o Tribunal têm 
a função de fiscalizar as contas públicas”, lembrando 
também que “os mecanismos de controle como ins-
trumentos de justiça social são imprescindíveis para 
garantir a liberdade democrática. Aos bons gestores, 
a lei. Aos maus gestores, o rigor dela”.

Gostaria de parabenizar Ana e, através dela, todas 
as mulheres deste País, que fazem do seu dia a dia, 
com trabalho e com muita luta, uma revolução silencio-
sa na busca de uma sociedade mais justa, com menos 
desigualdades e maiores oportunidades para todos.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, Ana Arraes está mais do que preparada 
para cumprir e ocupar sua nova missão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

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

– AP) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
clamar os Senadores do meu partido para que venham 
ao plenário. E àqueles que aqui estão, a orientação 
do meu partido, com muito prazer e reconhecendo a 
história de luta dessa Deputada, a sua trajetória, é de 
que o PR vote a indicação dela, com muita satisfação, 
para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da 
União. Certamente o País estará servido com a pre-
sença da nossa Deputada Ana Arraes no Tribunal de 
Contas da União.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
revisão da oradora.) – Gostaria de registrar os meus 
votos “sim” nas duas votações anteriores. 

181ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39195 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª: Se-
nadora Lúcia Vânia.

Senador Rodrigo Rollemberg.
Perdão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aqui ser muito breve. 

Primeiro, dizer que tive o privilégio de conhecer 
a nossa Deputada Ana Arraes. Quero me somar aqui 
à fala que, acho, expressou bem quem é a Deputada 
Ana Arraes, que foi a Senadora Lídice. 

Não se trata, eu sei, como em qualquer Estado 
brasileiro, como em qualquer nação, em primeiro lugar, 
é olhado, nesse caso, talvez pudesse olhar o Gover-
nador que é filho da Deputada Ana Arraes. Por quê? 
Primeiro pela sua história. É uma mulher que quem 
convive com ela sabe das suas posições firmes de não 
ser apenas a filha do ex-grande líder brasileiro Miguel 
Arraes, de ser uma liderança com autonomia, uma li-
derança com posições, posições firmes, distintas, tanto 
que demonstra, em muitos momentos da sua história, 
a capacidade de liderar com experiência. 

É por essa razão que acho que pode, sim, re-
presentar bem o povo brasileiro no Tribunal de Con-
tas da União. 

Por essa razão, Sr. Presidente, é que não poderia 
deixar de dar esse testemunho e manifestar a minha 
posição favorável pela aprovação do nome dela. 

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

– AP) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a Constituição brasileira 
em seu art. 73, § 1º, diz:

Os Ministros do Tribunal de Contas da 
União serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos:

I– mais de trinta e cinco anos e menos 
de sessenta e cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;
III – notórios conhecimentos jurídicos, 

contábeis, econômicos e financeiros ou de 
administração pública;

IV – mais de dez anos de exercício de 
função ou de efetiva atividade profissional 
que exija os conhecimentos mencionados no 
inciso anterior.

A Deputada Ana Arraes, eleita por uma votação 
extremamente expressiva na semana passada pela 

Câmara dos Deputados reúne todas essas qualidades, 
todas essas características.

Tive a honra de conviver, durante os quatro anos 
da Legislatura passada, com a Deputada Ana Arraes. 
Fui Líder da bancada do PSB e ela foi minha Vice-
-Líder. Depois assumiu a Presidência da Comissão de 
Defesa do Consumidor, onde pude testemunhar o seu 
alto espírito público, o seu alto conhecimento, a sua 
alta competência. Não foi à toa que, disputando com 
Deputados do maior calibre daquela Casa, Deputados 
da maior qualidade naquela Casa, como o Deputado 
Aldo Rebelo, Deputado Átila Lins, Deputado Damião 
Feliciano, Deputado Milton Monte e um auditor do Tri-
bunal de Contas da União, obteve votação significativa, 
próxima da maior já recebida por um Conselheiro, por 
um Ministro do Tribunal de Contas da União: 222 votos 
contra 149 votos do segundo colocado.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Câmara assim o fez porque conhece e reconhece as 
qualidades da Deputada Ana Arraes. Agora, se o seu 
filho, Governador brilhante que se elegeu com 83% 
dos votos no Estado de Pernambuco, pediu voto para 
a Deputada Ana Arraes, qual é o problema? É presi-
dente do partido do qual ela faz parte. Já pedimos vo-
tos para tantos Deputados de qualidades em outras 
eleições, de outros partidos, por que não pediríamos 
para uma Deputada do nosso partido, que demonstra 
competência e todas as qualidades?

Quero registrar que poucas pessoas têm o pri-
vilégio histórico de poder ser filha de Miguel Arraes, 
saudoso líder Miguel Arraes, e ser mãe de um brilhante 
Governador como Eduardo Campos. 

Quero, aqui, para completar, lembrar de um dita-
do popular, que diz: “Quem puxa os seus não degene-
ra”. Ana Arraes puxou seu pai, Miguel Arraes, e é um 
exemplo de Deputada, é um exemplo de vida pública. 

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

– AP) – O Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho à tribuna, Presidente, para, 
com muita satisfação, em nome do meu Partido, hon-
rado que fui por uma delegação do Líder Gim Argello, 
poder encaminhar a posição da nossa bancada na 
votação da indicação da Deputada Ana Arraes ao Tri-
bunal de Contas da União. 

Quero dar um testemunho como colega que fui 
da Deputada Ana Arraes, e o faço não pela circuns-
tância da conterraneidade, mas, sobretudo, por um 
testemunho e um dever de justiça. 

A Deputada Ana Arraes se elegeu em 2006, 
quando ambos disputávamos, à época, uma eleição 
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para Deputado pelo nosso Estado, eleição em que a 
Deputada disputava em condições adversas, na épo-
ca, e ela saiu daquele pleito como a terceira Deputada 
mais votada do nosso Estado. E teve, no exercício de 
seu mandato, indiscutivelmente, um desempenho que 
pôde credenciá-la ao respeito de seus Pares como o 
de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 
por uma posição sempre muito atenta e participativa 
nas Comissões da Câmara dos Deputados. Fui seu 
colega na Comissão Especial da Reforma Tributária e 
pude acompanhar a dedicação dela, o zelo ao cum-
primento de suas tarefas. 

Por isso, a eleição da Deputada Ana Arraes, pela 
Câmara, se reveste de indiscutível mérito, indicação 
essa que observa todos os preceitos regimentais e 
legais, e que foi valorizada por esse escrutínio demo-
crático. 

A Deputada Ana Arraes foi eleita obtendo mais de 
40% da votação de seus Pares. Então, não há nenhu-
ma dúvida de que essa eleição se traduz e transmite 
a ela legitimidade inquestionável. 

Tenho muita satisfação em poder recomendar o 
voto à Deputada Ana Arraes, que, estou certo, honrará 
as melhores tradições de Pernambuco e saberá repre-
sentar a mulher brasileira com dignidade e, sobretudo, 
com compromisso e espírito público. 

É essa a nossa posição. 
Tenho a satisfação de poder, em nome da bancada 

do PTB, encaminhar o voto favorável a essa indicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou encerrar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para re-
gistrar, em nome da Liderança do Governo, sei que a 
votação é secreta, mas registrar a nossa satisfação em 
votar na Ministra Ana Arraes, que vai dignificar com 
muita honra, como muita competência, com muita res-
ponsabilidade o Tribunal de Contas da União.

Portanto, fica aqui o nosso aplauso pelo resultado 
na Câmara e a nossa satisfação em aprovar o nome 
da futura Ministra.

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, Mato 
Grosso, pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Senador Jayme Campos, como V. Exª é mais antigo, 
eu estava aqui na fila, V. Exª tem a palavra, eu falo 
depois. Os que já viveram mais têm primazia, então... 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 

registrar aqui, em meu nome e em nome dos Senado-
res Blairo Maggi e Pedro Taques, a presença do comi-
tê produplicação das BRs-070, 163 e 64, capitaneado 
e liderado pelo ilustre e valoroso companheiro Elmo 
Bertinetti, que hoje veio a Brasília, foi ao Ministério dos 
Transportes, para tratar de assunto relativo a essa tão 
importante rodovia que liga o sul do Estado à cidade 
de Rondonópolis, passando por outros Municípios, 
Jaciara, ligando a nossa capital, Cuiabá.

De forma honrosa e prazerosa, quero registrar a 
presença desse valoroso companheiro da região sul do 
Estado, que hoje visita a nossa Casa, o Senado Federal.

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

AP) – A Presidência registrará a comunicação de V. Exª.
Sejam bem-vindos à Casa.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei 
que a votação é secreta, mas é importante salientar 
por que esse processo de escolha para o TCU, dessa 
vez na Câmara, trouxe ao Congresso Nacional... Ma-
joritariamente, esse debate tem sido sempre de mera 
ocupação de espaço ou, às vezes, um debate despoli-
tizado sobre a ida para o TCU, meu caro Inácio Arruda.

Creio que esse momento trouxe inclusive a impor-
tância de se debater quais quadros e em que condições 
esses quadros acessam o TCU, não como uma medida 
de enviar para o TCU determinados representantes do 
parlamento, como se no futuro o trato, no que diz res-
peito à apreciação de matérias, pudesse ser associado 
ao desempenho dos trabalhos aqui na Casa.

A ida, inclusive, de uma mulher, nesse quadrante 
da história – é bom lembrar – também não é uma rela-
ção obrigatória, pelo fato de termos conseguido eleger 
aqui uma mulher Presidente da República.

Mas, quero salientar, meu caro Inácio, que a dis-
puta ficou ainda mais enriquecida, na sua qualidade, 
com a presença de quadros como o Deputado Aldo 
Rebelo, que, portanto, elimina toda e qualquer possi-
bilidade de desqualificação desse debate, a partir da 
história, da vida, do compromisso e de toda a trajetória 
política que o companheiro Aldo tem desempenhado 
não só no Parlamento como na vida política nacional. 
E outros quadros que disputaram aquela eleição, re-
presentando o PMDB, Átila Lins, o próprio Deputado 
Sérgio Carneiro, que estava na disputa e se retirou, 
representando o PT, enfim, o próprio Deputado, Líder 
do PTB, Jovair Arantes, que também estava no pro-
cesso de disputa.

Então, a eleição, nesse momento, do TCU foi 
uma eleição que sacudiu politicamente o Congresso 
Nacional e traz uma questão importante, a discussão 
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de qual deve ser o papel desse órgão enquanto papel 
auxiliar, enquanto papel fiscalizador, enquanto tarefa 
de acompanhar efetivamente as contas públicas, as 
obras, e, portanto, qualificando o debate.

Óbvio que a Deputada Ana Arraes, mais do que 
a história de relação de ser filha de uma das figuras 
brilhantes neste País, é uma mulher que construiu uma 
história própria, pela sua atuação e pelos mandatos, 
ainda que no segundo mandato, mas estreou na Casa 
com pinta de veterana, com característica de alguém 
que já militava na luta política há muitos anos.

Portanto, ganha o TCU, perde a Câmara dos De-
putados, mas ganha, efetivamente, o povo brasileiro 
pela qualidade de uma ministra que, no TCU, honrará 
a sua vida política e tocará, a partir do TCU, com todo 
rigor, o trabalho que aquela Casa vem desempenhando.

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 48; 17 votos NÃO. Uma abstenção.

Total: 66.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssi-

ma Senhora Presidenta da República.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 197, DE 2011

Escolhe a Senhora Ana Lúcia Arraes 
de Alencar para o cargo de Ministra do Tri-
bunal de Contas da União, nos termos do 
inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição 
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É escolhida a Senhora Ana Lúcia Arraes de 

Alencar para o cargo de Ministra do Tribunal de Contas 
da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da 
Constituição Federal e do inciso II do art. 105 da Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, em decorrência da 
aposentadoria do Ministro Ubiratan Diniz de Aguiar, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 5 
de agosto de 2011, página 2.

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

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente 
Sarney,...

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

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Gostaria de 
consignar os meus dois votos aos embaixadores que 
foram aqui votados. Eu não estava na sessão naquele 
momento, mas eu gostaria de registrar meu voto “Sim”, 
favorável à indicação dos embaixadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Blairo Maggi, a Ata registrará a sua 
manifestação.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Presidente Sarney, como eu estava ao te-
lefone e a votação foi rápida, eu a perdi. Eu gostaria 
de registrar o meu voto, justificar...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Na votação anterior?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Nesta votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Na votação de Ana Arraes.

Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Escolha de autoridades também.

Item 13:

PARECER Nº 953, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
953, de 2011, da Comissão de Constituição e 
Justiça, Relator: Senador Antonio Carlos Va-
ladares, sobre a Mensagem nº 116, de 2011 
(nº 311/2011, na origem), pela qual a Senho-
ra Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado a indicação do Sr. Haman 
Tabosa de Moraes e Córdova, para ocupar o 
cargo de Defensor Público-Geral Federal na 
vaga decorrente do término do mandato do Sr. 
José Rômulo Plácido Sales.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar, de acordo com 

o art. 383, inciso IV, combinado com o art. 291, inciso 
I, alínea a, isto é, votação secreta. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senado-
ras que exerçam seu direito de voto. Precisamos de 
um quórum elevado, porque se trata de uma votação 
na qual o escolhido necessita ter maioria absoluta, na 
forma da Constituição.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, Angela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Queria registrar meu voto “sim” nas votações anterio-
res de autoridades.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
da Comissão Mista de Orçamento – aqui, pelo Sena-
do, o Senador Acir Gurgacz, o Senador Vital do Rêgo 
e a minha presença, como Relator do PPA – demos 
início, no dia de ontem, em conjunto com o Deputado 
Arlindo Chinaglia, que é o Relator do Orçamento, ao 
ciclo de debates sobre a questão do PPA 2012-2015 
e do Orçamento da União 2012.

Começamos ontem, Presidente Sarney, pela cida-
de de João Pessoa, na Paraíba; fechamos hoje o cha-
mado Ciclo Nordeste na cidade de Salvador; ainda esta 
semana, iremos às cidades de Uberlândia e Curitiba; e 
daremos sequência até o dia 18, quando encerraremos 
essa caminhada pelo País discutindo o Orçamento e o 
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PPA. A expectativa é de que, no dia 19, apresentemos 
à Comissão Mista de Orçamento o parecer preliminar, 
tanto do PPA quanto do Orçamento, para em seguida 
abrirmos os prazos para as emendas das Srªs e dos Srs. 
Parlamentares do Congresso Nacional, visando atender 
à construção das duas importantes peças que, em con-
junto com a LDO, complementam, ou seja, completam 
o conjunto de leis tanto nas diretrizes quanto na pers-
pectiva de planejamento para os próximos quatro anos.

O Plano Plurianual é um plano ousado, Sr. Presi-
dente, de R$5,4 trilhões para esse próximo período, ou 
seja, o período de quatro anos até 2015, assim como é 
importante esse debate, na medida em que, na escuta, 
nos permitiremos entender as proezas, a natureza, os 
desejos e os ajustes de um plano feito pelo Governo Fede-
ral, mas que deve guardar sintonia com a aplicação local.

Um dos desafios colocados por nós nesse ciclo 
de debates é o de levar até cada comunidade a opor-
tunidade de discutir tanto o PPA quanto o Orçamento. 
A proeza da execução que acontece em cada Municí-
pio. V. Exª sabe tão bem quanto qualquer um de nós 
que não se trata de uma luta municipalista. Ninguém 
mora na União, Presidente Sarney, ninguém mora no 
Estado. O cidadão vive é no Município, e os problemas, 
efetivamente, se apresentam com muito mais intensi-
dade nos Municípios, apesar de os recursos estarem 
mais concentrados na União. 

Portanto, essa é uma medida também para abrir-
mos, de uma vez por todas, o debate sobre o novo pacto 
federativo, que espero que a experiência dos royalties, 
que talvez, na semana que vem, já tenhamos a opor-
tunidade de apreciar o projeto, a partir desse indicativo 
de acordo, que a gente abra o caminho para essa nova 
pactuação, para esse novo pacto federativo, priorizando 
a aplicação de recursos no Município, ainda que vincu-
lados. Como ouvi hoje, por exemplo, de V. Exª o dese-
jo de que a Emenda nº 29, os recursos para a saúde 
sejam aprovados pelo Senado. Mas que nós também 
encontremos fontes de recursos para essa saúde. Uma 
delas, Presidente Sarney, encontra-se exatamente nessa 
distribuição dos royalties, no novo Código Mineral do 
País, de maneira que não seja criado nenhum ambiente 
de dificuldade do ponto de vista fiscal, principalmente a 
partir do cenário macroeconômico internacional. Que nós 
apostemos, efetivamente, na busca de recursos para a 
saúde por meio da utilização dessas fontes.

Portanto, que façamos um PPA e um Orçamento 
que tenham essa sintonia com a sociedade, mas que 
priorize principalmente as ações sociais no País.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a registrar.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 

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

– AP) – Antes eu queria pedir às Srªs Senadoras e aos 

Srs. Senadores que se encontram fora do plenário que 
comparecessem para que possamos concluir a votação.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Presidente Sarney, Senador Sérgio Petecão. 

Eu queria comunicar que, nas votações anterio-
res, eu votei “sim”, com a orientação do meu Bloco e 
do meu Líder Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar. Lamentamos a ausência 
de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente pela ordem. Senador Wellington Dias aqui, 
Sr. Presidente.

Eu queria solicitar que pudesse ser lido o requeri-
mento em que pedimos urgência para o PL nº 448, que 
tramita apensado ao PLC nº 16, que trata dessa regra 
de distribuição do royalty, para ver se a gente conse-
gue ter um texto comum e em condição de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Após a Ordem do Dia, nós votaremos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Sarney, pela ordem.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
eu queria abordar um assunto com V. Exª, em nome da 
Liderança da Minoria, em relação às sessões especiais.

Hoje, tivemos uma bela sessão especial. Parti-
cipei de boa parte dela, mas, Presidente Sarney, há 
tempos essas sessões se realizam na hora em que a 
Oposição precisa daquele horário para poder colocar 
o seu posicionamento. 

Como Líder da Oposição da Minoria deste Senado, 
estou me sentindo com falta de horário para realizar a 
minha tarefa. Há vários projetos, Sr. Presidente, que dis-
ciplinam as sessões especiais. Tenho absoluta certeza 
de que V. Exª será sensível à minha solicitação. Aliás, 
todas as vezes que fiz solicitações coerentes, racionais, 
a V. Exª, tenho tido bom resultado. Tenho certeza de que 
não serão necessários maiores diálogos entre a oposi-
ção e V. Exª para se chegar a um consenso.

Já há vários projetos regulamentando essa si-
tuação. Espero, então, que V. Exª, a partir da próxima 
semana, possa colocar essas sessões especiais, que 
são importantes sim – sei que são –, para serem rea-
lizadas nas segundas-feiras, ou nas sextas-feiras, dei-
xando a Hora do Expediente da terça e da quarta-feira 
livre para que a Oposição e a Situação possam usá-la 
também, e que possamos dar o verdadeiro nome ao 
Parlamento, discutindo, parlamentando, a fim de que 
possam ser mostrados à Nação os ideais de cada 
Partido, o objetivo de ser Oposição e de ser Governo.
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Tenho certeza de que V. Exª, repetindo, pela coe-
rência com que preside esta Casa, antes mesmo de se 
votar esses projetos que regulamentam essa situação, 
depois daquelas sessões que já estejam marcadas 
e que V. Exª não possa desmarcar, V. Exª, então, dê 
prioridade às segundas e às sextas-feiras, para que 
não haja prejuízo, principalmente, para a Oposição no 
horário do Expediente das terças e das quartas-feiras.

Essa é a minha solicitação.
Muito obrigado pela sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concordo com V. Exª. Acho que realmente es-
sas sessões, embora todas sejam muito justas, têm 
prejudicado nossos trabalhos.

Quero esclarecer que, nesse sentido, a Mesa 
já entrou em contato com diversos Senadores e nós 
já temos uma emenda ao Projeto de Resolução nº 
22, da própria Mesa, que foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça, nesse sentido. Nós, então, 
estamos levando-o para que a Mesa o aprove nes-
sa direção que V. Exª acaba de expressar perante o 
Plenário. Acho que todos os Senadores concordarão. 
Realmente, nós estamos tendo grande prejuízo em 
relação aos nossos trabalhos. 

Muito obrigado.
Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 55 votos; NÃO, 6 votos.

Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssi-

ma Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerradas as votações nominais, ficou acerta-
do entre as Lideranças que nós submeteríamos a voto, 
com votação simbólica, os acordos internacionais que 
estão sobre a mesa.

O primeiro deles é o de nº 140. É um tratado 
internacional sobre os recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura.

O parecer é favorável.
Foi Relator o Senador Blairo Maggi.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO  
Nº 140, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 140, de 2011 (nº 
2.862/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação 
e a Agricultura.

Parecer favorável, sob nº 916, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo oradores para discutir, encerro 
a discussão e submeto à votação.

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

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 140, DE 2011 

(Nº 2.862/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado Internacio-
nal sobre Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado Interna-

cional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimenta-
ção e a Agricultura.

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

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do tratado encontra-se publicado no DSF de 
2-7-2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há também outro Projeto de Decreto Legisla-
tivo que aprova o texto do Acordo de Previdência So-
cial entre a República Federativa do Brasil e o Japão, 
assinado em Tóquio.

O parecer é favorável, tendo sido relator o Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 182, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 182, de 2011 (nº 59 de 
2011, na Câmara dos Deputados), Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
(CD), que aprova o texto do Acordo de Pre-
vidência Social entre a República Federativa 
do Brasil e o Japão, assinado em Tóquio, em 
29 de julho de 2010.

Parecer favorável, sob nº 917, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

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

Sem oradores, encerro a discussão.
Sem nenhuma manifestação contrária, declaro 

o projeto aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 182, DE 2011 

(Nº 59/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Previdên-
cia Social entre a República Federativa do 
Brasil e o Japão, assinado em Tóquio, em 
29 de julho de 2010.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Previ-

dência Social entre a República Federativa do Brasil e 
o Japão, assinado em Tóquio, em 29 de julho de 2010.

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

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

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
6-8-2011.

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

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 183, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 183, de 2011 (nº 
2.865/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Helênica em Assun-
tos Econômicos, Científicos, Tecnológicos e 
de Inovação, celebrado em Atenas, em 3 de 
abril de 2009.

Foi Relator da matéria o Senador Luiz 
Henrique na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. (Parecer favorável, sob o 
nº 918, de 2011)

Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum Senador ou Senadora desejar dis-

cutir, encerro a discussão. 
Sem objeção da Casa, considero a matéria apro-

vada.
Vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 183, DE 2011 

(Nº 2.865/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
Helênica em Assuntos Econômicos, Científi-
cos, Tecnológicos e de Inovação, celebrado 
em Atenas, em 3 de  abril de 2009.

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

peração entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Helênica em Assuntos 
Econômicos, Científicos, Tecnológicos e de Inovação, 
celebrado em Atenas, em 3 de abril de 2009.

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

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

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
6-8-2011.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 187, DE 2011

Discussão, em turno único, do Decreto 
Legislativo nº 187, de 2011 (nº 3.032/2010, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Protocolo Adicional ao Acordo de Parceria 
e Cooperação entre o governo da República 
Federativa do Brasil e o governo da República 
Francesa com vistas à criação de um Centro 
de Cooperação Policial, celebrado em Brasília, 
em 7 de setembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 919, de 2011, o 
Senador Aloysio Nunes foi Relator, na Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores inscritos, encerro a discussão.
Não havendo nenhuma objeção do Plenário, 

declaro o Decreto aprovado e remeto a matéria à pro-
mulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 187, DE 2011 

(Nº 3.032/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo Adicional 
ao Acordo de Parceira e Cooperação entre 
o governo da República Federativa do Bra-
sil e o governo da República Francesa com 
vistas na criação de um Centro de Coope-
ração Policial, celebrado em Brasília, em 7 
de setembro de 2009.
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Adicio-

nal ao Acordo de Parceira e Cooperação entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o governo 
da República Francesa com vistas na criação de um 
Centro de Cooperação Policial, celebrado em Brasília, 
em 7 de setembro de 2009.

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

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

(*) A íntegra do texto do Protocolo encontra-se publicado no DSF 
de 6-8-2011.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – (falha na gravação) Vou mandar o livro para a 
senhora assinar. 

Pela ordem, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, eu 
pediria a V. Exª, ouvidas as Lideranças, que colocasse 
extrapauta, na Ordem do Dia de hoje, os Projetos de 
Resolução do Senado nºs 60 e 61, de autoria do Se-
nador Eduardo Azeredo. O de nº 60 institui o Grupo 
Parlamentar Brasil-Dinamarca, e o de nº 61, o Grupo 
Parlamentar Brasil-Sérvia. Há consenso apenas para 
aprová-lo no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Na forma do Regimento, vou determinar à Mesa 
que procure as matérias relacionadas por V. Exª para 
submetê-las ao Plenário.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 1.068, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.068, de 2011, da Senadora Ana 
Amélia, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 489, de 2008, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2009 
(que já se encontra apensado ao Projeto de 
Lei do Senado nº 1, de 2009) com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 431, de 2003; 406, de 
2005; 181, 196 e 495, de 2007; 150, de 2009; 

e 106, de 2011, por regularem matérias cor-
relatas (normas sobre alimentos).

Há sobre a mesa requerimento solicitando o de-
sapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 196, de 
2007, que será apreciado preliminarmente. (Senador 
Jayme Campos).

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.188, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro a tramitação 

isolada do PLS nº 196, de 2007.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o Requerimento nº 1.188, de 2011, 
de desapensamento do Projeto de Lei nº 196.

Os que o aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.) 

Aprovado.
Em votação o requerimento da Senadora Ana 

Amélia.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passarão a tramitar em conjunto.
Fica prejudicado o Requerimento nº 917, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também vamos submeter a votos o Requeri-
mento do Senador Eduardo Braga, solicitando trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Senado 138 com 
o Projeto de Lei da Câmara 16, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado 166, 629 e 
outros projetos, na forma relatada na publicação da 
nossa matéria pelo nosso Diário.

É o seguinte o item:

Item 18:

REQUERIMENTO Nº 1.133, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.133, de 2011, do Senador Eduar-
do Braga, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 138, de 2011, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 
104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335, 362, 
458, de 2008; 256, de 2009; e 448, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (royalties 
de petróleo).
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o Requerimento nº 1.133, Item 
18 da pauta.

A Presidência comunica que, com a aprovação do 
requerimento, o Projeto de Lei do Senado 138 perde 
o seu caráter terminativo.

Em votação.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 19:

REQUERIMENTO Nº 1.135, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.135, de 2011, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando que sobre o Projeto de 
Lei do Senado 373, de 2007–Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais.

Votação do requerimento.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Requerimento de urgência, que tramita com o 
PLC 16, de autoria dos Srs. Líderes.

REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2011

Requeremos, na forma do art. 336, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, 
urgência na tramitação do Projeto de Lei do 
Senado nº 448, de 2011, que dispõe sobre 
royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, de gás natural 
e outros hidrocarbonetos sob o regime de con-
cessão no mar territorial, na zona econômica 
exclusiva e na plataforma continental, e sobre 
royalties devidos sob o regime de partilha de 
produção, instituído pela Lei 12.351, que tra-
mita em conjunto com o PLC 16.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 1.189, DE 2011
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Sr. Presidente, só um apelo aqui. Combinando com o 
Senador Dornelles, que seja apensado a esse mesmo 
bloco de projetos o projeto dele, sobre o mesmo tema, 
que tramita também na Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Qual é o número do projeto?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Ele está vendo aqui. Ele passará o número do projeto 
depois.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Considero como requerimento de apensamento 
a declaração do Senador Dornelles.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – PL 
nº 598, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – PL nº 598.

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1.190, DE 2011

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 
requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes 
projetos: PLS nº 598/2011 e PLC nº 16/2010.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Francisco Dornelles.

REQUERIMENTO Nº 1.191, DE 2011

Requer, nos termos do art. 258 do regimento In-
terno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do 
Projeto de Lei do Senado nº 574, de 2011, que altera a 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor 
sobre os royalties e a receita da comercialização re-
lativos ao regime de partilha de produção e do Projeto 
de Lei da Câmara nº 16, de 2010, que dispõe sobre a 
exploração e a produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidroocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências (Explora-
ção e produção de petróleo, competências do CNPE, 
da ANP e do Ministério de Minas e Energia, casos de 
contratação direta e de licitação para exploração de 
petróleo; contratos de partilha de produção, rateio das 
rendas governamentais no regime de partilha de pro-

dução (royalties); comercialização do petróleo), por 
disporem sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A matéria a que se refere o requerimento de 
urgência figurará na Ordem do Dia da segunda sessão 
deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, 
do Regimento Interno.

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 24, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 535, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 24, de 2011, que institui o 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
e o Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 
de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 535, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá nova 
redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju-
lho de 1981, que dispõe sobre as atividades do 
médico-residente; e trata das contribuições de-
vidas aos conselhos profissionais em geral (pro-
veniente da Medida Provisória nº 536, de 2011).

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 537, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da De-
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fesa e da Integração Nacional, no valor global 
de quinhentos milhões de reais, para os fins 
que especifica.

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a pror-
rogação de contratos por tempo determinado 
firmados com fundamento na alínea g do inciso 
VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezem-
bro de 1993; altera a Lei nº 12.337, de 12 de 
novembro de 2010; e dá outras providências.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

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

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

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

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

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do 
art. 23 da Constituição Federal, para a coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas ações administra-
tivas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-

na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

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

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.
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10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

15 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

16 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

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

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 997, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 638, de 2010 (nº 2.438/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova, 
com ressalvas o texto da Convenção sobre 
a Obtenção de Provas no Estrangeiro em 
Matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Relator: Senador Anibal Diniz

I – Relatório

Esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a examinar o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDS) nº 638, de 2010 (nº 2.438, de 2010, 
na origem), que aprova, com ressalvas, o texto da Con-
venção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em Matéria Civil ou Comercial, assinada em Haia, em 
18 e março de 1970.

Em atenção ao disposto no art. 49, inciso I, da 
Constituição Federal, que estabelece a atribuição ex-
clusiva do Congresso Nacional para aprovar atos in-
ternacionais, combinado com seu art. 84, inciso VIII, o 
Presidente da República enviou às Casas Legislativas 
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a Mensagem nº 535, de 6 de julho de 2009, solicitando 
a apreciação da matéria.

A mensagem presidencial traz anexa Exposição 
de Motivos do Ministro das Relações Exteriores, da 
qual cabe destacar o seguinte:

Trata-se da única convenção de voca-
ção universal sobre obtenção de provas no 
exterior em matéria civil ou comercial, man-
tendo importante atualidade. Sua adesão 
pelo Brasil no atual contexto é motivada, por 
um lado, pelo crescimento das comunidades 
brasileiras no exterior e, por outro, para su-
prir a lacuna causada pela recusa de muitos 
Estados Contratantes em negociar acordos 
bilaterais sobre o assunto, sob o argumento 
de que preferem a utilização desse instru-
mento multilateral.

O instrumento em apreço foi firmado com 
o propósito de simplificar e facilitar os proce-
dimentos de obtenção de provas no exterior, 
aperfeiçoando a cooperação jurídica interna-
cional em matéria civil ou comercial entre as 
Partes. A maior celeridade no procedimento é 
buscada principalmente mediante a previsão 
de nomeação de Autoridades Centrais pelos 
Estados Contratantes, encarregadas de trami-
tar as cartas rogatórias diretamente entre si.

O projeto em análise foi aprovado, com ressalvas 
ao tratado, pelo Plenário da Câmara dos Deputados 
em 11 de novembro de 2010, após passar pelo crivo 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

No Senado Federal, ele foi distribuído a esta Co-
missão em 29 de novembro de 2010. Não obstante o 
término da legislatura em que foi apresentada, a pro-
posição continua a tramitar, nos termos dos incisos 
do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF) e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa desta Casa.

Decorrido o prazo regimental sem apresentação 
de emendas, a proposição foi distribuída à minha re-
latoria em 28 de abril de 2011.

II – Análise

Visando tornar mais eficiente a cooperação judi-
ciária mútua em matéria civil e comercial, a Convenção 
em apreço almeja facilitar a transmissão e o cumpri-
mento de cartas rogatórias e promover a harmonização 
dos diversos métodos utilizados para essa finalidade. 
O documento, composto de preâmbulo e 42 artigos, 

está dividido em três Capítulos, a saber: I – Cartas ro-
gatórias; II – Obtenção de provas por representantes 
diplomáticos, agentes consulares ou comissários; e, III 
– Disposições transitórias. Firmado em março de 1970, 
o tratado entrou em vigor no ano de 1972.

Cuida-se de texto convencional produzido no âm-
bito da Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado. Essa organização intergovernamental tem, 
conforme dispõe o art. 1º do seu Estatuto, a missão 
precípua de trabalhar pela unificação progressiva das 
regras de direito internacional privado. O documento 
em exame insere-se, assim, nessa aspiração. Mais de 
50 Estados estão, no momento presente, vinculados 
a este tratado.

A Convenção soma-se a vários instrumentos 
firmados pelo Brasil no sentido de atribuir maior cele-
ridade e eficácia à cooperação jurídica internacional. 
Essa temática é tanto mais relevante quanto mais nos 
damos conta do número de brasileiros no exterior, bem 
assim das inúmeras transações comerciais realizadas 
diariamente por nossos nacionais, pessoas físicas e 
jurídicas, no mundo.

Com evidente vocação universal, a Convenção é 
flexível no sentido de viabilizar a vinculação de número 
mais dilatado de países. Nesse sentido e considerando 
as vicissitudes dos diferentes ordenamentos jurídicos 
domésticos, o ato internacional admite a formulação 
de reservas a determinados dispositivos. Além disso, 
ele outorga a dois ou mais Estados Contratantes a 
possibilidade de derrogarem determinados dispositi-
vos (art. 28).

Nessa ordem de ideias, o Ministério das Relações 
Exteriores aconselhou ao Presidente da República a 
formulação, na hipótese de o país se vincular ao tra-
tado, das seguintes reservas e declarações:

“Declaração com relação ao Artigo 4º, 
parágrafo 2º e ao Artigo 33: Todas as car-
tas rogatórias enviadas ao Brasil deverão ser 
acompanhadas de tradução para o português.

Declaração com relação ao Artigo 8º: Au-
toridades judiciárias de um Estado requeren-
te poderão assistir ao cumprimento de cartas 
rogatórias no Brasil caso tenha sido concedi-
da, autorização por parte da autoridade que 
as executa.

Reserva ao Artigo 16, parágrafo 2º: As 
provas previstas no Artigo 16 não poderão ser 
obtidas sem autorização prévia de autoridade 
brasileira competente.
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Reserva aos Artigos 17 e 18: O Brasil 
não se vincula ao disposto nos Artigos 17 e 
18, que se referem, respectivamente, à obten-
ção de provas por comissário sem coação e à 
obtenção de provas por representantes diplo-
máticos, funcionários consulares e comissários 
com coação.

Declaração com relação ao Artigo 23: 
O Brasil declara que não cumprirá as cartas 
rogatórias que tenham sido emitidas com o 
propósito de obter o que é conhecido, nos 
países de Common Law, pela designação de 
“pre-trial discovery of documents”.

Vê-se, pois, que as reservas sugeridas pelo Ita-
maraty ao Presidente da República não destoam do 
razoável e estão em harmonia com o restante do orde-
namento jurídico pátrio. Ocorre, no entanto, que, como 
aprovado, o decreto legislativo em análise vai adian-
te do que originalmente sugerido quanto às reservas 
e declarações. Para além do que recomendado pelo 
Executivo, a proposição indica a necessidade de for-
mulação das reservas previstas nos artigos 15 e 16. 
Em relação a esse, na sua integralidade. E mais, seu 
texto é silente em relação às declarações admitidas 
pelos arts. 8º e 23.

É certo que o Legislativo não está vinculado à 
sugestão do Executivo, quando da remessa por meio 
de mensagem presidencial, sobre a forma de proceder 
no tocante à apreciação de tratado pelas casas legis-
lativas. Acontece que, conforme prática republicana, 
o Presidente pode, por si só, implementar reservas e 
declarações admitidas pelo tratado, salvo registro ex-
presso em sentido contrário no decreto legislativo de 
aprovação do tratado. Na hipótese, o Chefe do Exe-
cutivo compartilhou com o Parlamento sua orientação. 
Essa, como destacado, não desborda do razoável. Ela 
leva em conta sobretudo a compatibilidade de texto 
convencional com o nosso ordenamento jurídico.

Tão exato quanto o acima registrado, é a circuns-
tância de que as alterações oferecidas na Câmara dos 
Deputados tiveram um vazio de fundamentação no que 
tange à proposta de reserva aos arts. 15 e 16, in totum. 
Em relação às declarações alvitradas nos arts. 8º e 23, 
sucedeu o mesmo. É certo, em relação a elas, que o 
Executivo pode pela sua só vontade implementá-las 
no plano externo no momento do depósito do instru-
mento de adesão, conforme mencionado.

Há, no entanto, aspecto que merece ser ponderado 
no tocante à vontade final da Câmara dos Deputados. 

Trata-se do fato de que as ressalvas feitas aos arts. 15, 
16, 17 e 18 fulminam o Capítulo II, que versa sobre a 
obtenção de provas por representantes diplomáticos, 
agentes consulares ou comissários. Com efeito, os 
artigos subsequentes invocam os dispositivos ressal-
vados. Dessa forma, parece mais adequado não nos 
vincularmos a todo o Capítulo II. Essa possibilidade, 
aliás, é prevista pelo próprio texto convencional. Nesse 
sentido dispõe o art. 33: “Os Estados Contratantes, no 
momento da assinatura da ratificação ou da adesão, têm 
autonomia para excluir, no todo ou em parte, a aplicação 
das disposições do parágrafo 2º do artigo 4º, bem como 
do Capítulo II. Nenhuma outra reserva será permitida”.

Desse modo, parece mais adequado lançar mão 
do disposto no art. 33 e aprovar a Convenção com res-
salvas ao parágrafo 2º do art. 4º, bem como ao Capítulo 
II. O Executivo transformará as ressalvas legislativas 
em reservas no momento de adesão ao tratado. Já em 
relação às declarações referentes aos artigos 8º e 23, 
reitera-se que, no silêncio do Congresso Nacional, o 
Poder Executivo tem o condão de, pela sua só vonta-
de, implementá-las.

No entanto, considerando que a mensagem pre-
sidencial, que enviou o tratado à apreciação congres-
sional, antecipou a posição do Executivo no tocante às 
declarações mencionadas e, acima de tudo, que elas 
se relacionam à adequada aplicação da Convenção 
no ordenamento jurídico pátrio, parece mais apropria-
do cuidar do tema, por igual, no decreto legislativo de 
aprovação.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 638, de 2010, com 
a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CRE

Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 638, de 2010, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica aprovado o texto da Conven-
ção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em Matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970, com reserva 
ao parágrafo 2º do art. 4º e ao Capítulo II, nos 
termos do art. 33, e com as declarações pre-
vistas nos arts. 8º e 23.

 ............................................................. ”

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2011. – 
Senador Anibal Diniz, Relator.
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PARECER Nº 998, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 184, de 2011 (PDC nº 
2.866/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Conselho Federal Suíço sobre o Exercício 
de Atividades Remuneradas por parte de 
Familiares dos Membros de Missões Diplo-
máticas, Repartições Consulares e Missões 
Permanentes, celebrado em Brasília, em 15 
de junho de 2009.

Relator: Senador José Agripino

 
I – Relatório

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso 
I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constitui-
ção Federal, o Presidente da República submeteu à 
apreciação do Congresso Nacional o texto do ato in-
ternacional referido na ementa. Nesse sentido, esta 
Comissão é chamada a se pronunciar sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo n° 184, de 2011 (PDC n° 2.866, 
de 2010, na origem).

Na Câmara dos Deputados, o acordo foi aprova-
do pelo Plenário, em 7 de julho de 2011, após passar 
pelo crivo das Comissões de Trabalho, Administração 
e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Acompanha a proposição a Mensagem n° 872, 
de 27 de outubro de 2009, do Poder Executivo, que 
encaminha o texto do tratado ao Congresso Nacional, 
bem como a Exposição de Motivos nº 292, de 6 de 
agosto de 2009, do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores (EM N° 292 MRE CGPI/DAI/DE I – DIMU-
-BRAS-SUIC).

Cumpre registrar, ainda, que não foram apresen-
tadas emendas ao projeto no prazo regimental.

 
II – Análise

O tratado em apreço compõe-se de 9 artigos. 
O documento assemelha-se, em muito, a outros 
acordos já celebrados e que vinculam nosso país 
a, pelo menos, quarenta outros países. Trata-se 
de instrumento que reflete tendência verificada em 
tempos recentes de estender aos dependentes do 
pessoal diplomático em serviço no exterior o ensejo 
de trabalhar no período em que estiverem afastados 
do seu Estado patrial.

O instrumento internacional em análise, de 
acordo com a prática referida, objetiva proporcionar 
o exercício de atividades profissionais para pesso-
as que, de outra maneira, teriam a mera função de 
acompanhamento de funcionário transferido para 
outro país. Este tratado bilateral oportuniza o enri-
quecimento profissional dessas pessoas, bem assim 
o intercâmbio de experiências com benefícios para 
os envolvidos.

À vista desses aspectos, consideramos o ato 
internacional que ora se submete à apreciação legis-
lativa, para efeitos de incorporação ao ordenamento 
jurídico interno, de todo conveniente e oportuno aos 
interesses nacionais.

 
III – Voto

Por todo o exposto, e por ser a proposição con-
veniente e oportuna aos interesses nacionais, consti-
tucional, legal e regimental, além de versada em boa 
técnica legislativa, somos pela aprovação do presente 
Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de 2011.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2011. – 
Senador José Agripino, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Vamos voltar à lista de oradores.
Está inscrito, em primeiro lugar, o Senador Paulo 

Paim, a quem concedo a palavra. Depois será um Lí-
der. Na forma do Regimento, é o Senador Mário Couto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senadores e Senadoras, embora eu tenha a 
mesma posição do Senador Mário Couto quanto às 
sessões de homenagem, entendendo que elas deve-
riam ocorrer na segunda e na sexta-feira ou na parte da 
manhã, mas, assim mesmo, quero destacar a sessão de 
homenagem que tivemos hoje, promovida pelo Senador 
Valadares, sobre o trabalho feito pela Canção Nova. 
Uma bela homenagem, mais do que justa, tanto para 
a TV como para o rádio, como também para a revista 
Canção Nova. Meus parabéns ao Senador Valadares.

Sr. Presidente, venho à tribuna hoje para comen-
tar um pouco do trabalho que estamos realizando na 
subcomissão permanente ligada à Comissão de As-
suntos Sociais que trata sobre trabalho e previdência 
e um ciclo de debates que estamos realizando sobre 
a integração da América do Sul.

Sr. Presidente, nesse ciclo de debate sobre a In-
tegração Sul-Americana no Contexto da Crise Mundial, 
realizamos hoje uma audiência com o tema: Perspectiva 
Empresarial no Contexto da Crise Mundial. 

A audiência encerrou a primeira fase desse ciclo. 
Foram três grandes debates. O primeiro: a perspectiva 
da defesa do mercado interno no contexto da crise; o 
segundo: a perspectiva dos trabalhadores; e, por fim, 
o terceiro, no dia de hoje, pela manhã: a perspectiva 
do setor empresarial.

Lá estiveram representantes da universidade e 
também do empresariado.

Teremos ainda este ano, Sr. Presidente, uma 
audiência pública, em que ouviremos o Ipea, e outra, 
com as mulheres e os jovens.

Durante os debates, foram apresentadas, na mi-
nha óptica, informações importantes quanto aos desa-
fios que o Brasil e os outros 11 países sul-americanos 
ainda têm que enfrentar para que se consolide e se 
forme um bloco econômico, político e social coeso e 
uma unicidade de interesses e objetivos.

No dia de hoje, o professor e economista João 
Carlos Nogueira ressaltou que um dos fatores que li-
mitam e dificultam a possibilidade de integração sul-
-americana é a deficitária infraestrutura física da re-
gião. Segundo ele, um dos gargalos é a ausência de 
integração rodoviária, hidroviária, ferroviária e energé-
tica. Salienta ainda o economista e professor que as 

exportações de serviços de engenharia podem con-
tribuir para alavancar o número de serviços prestados 
dentro da América do Sul.

O representante da Abimaq, Sr. Klaus Curt Mül-
ler, apresentou a importância dos Investimentos Es-
trangeiros Diretos, o IED, para a América do Sul. Diz 
ele que parcela do comércio do Brasil ainda é muito 
pequena quando comparada aos investimentos das 
demais nações sul-americanas.

Por fim, o economista José Carlos de Assis disse 
que a crise mundial financeira que afeta as economias 
na Europa e na América do Norte representa uma ame-
aça direta aos países em desenvolvimento.

Neste sentido, os países sul-americanos, que não 
compõem um bloco econômico coeso, seriam potenciais 
vítimas dos mercados americano, europeu e chinês.

Senhores e senhoras, lembro a todos que apre-
sentei, no dia 11 de maio deste ano, o Projeto de Lei 
de nº 232, que define a concessão de benefícios aos 
projetos que favoreçam a integração da região para dar 
início a esses debates. O projeto foi enviado para a Co-
missão do Mercosul, e o Senador Requião encaminhou 
para que ele seja relatado pelo Senador Pedro Simon. 

De lá para cá, tivemos três audiências públicas, 
inúmeras reuniões de trabalho, nas quais recebemos 
sugestões, inclusive pela Internet e também de forma 
direta, das centrais, das confederações, dos empre-
sários e do meio acadêmico.

O resultado desses debates, Sr. Presidente, enca-
minhou-nos para a chamada Sugestão nº 4, que hoje 
foi apresentada pela Intersul na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa.

Sr. Presidente, no conjunto dos debates que acon-
teceram e que resultaram nesse projeto final, que vai 
ser encaminhado ao Relator Pedro Simon, acompa-
nhando o primeiro, que por mim a ele foi distribuído, 
diz-se que: 

“A crise financeira mundial colocou em 
marcha um processo de grandes transforma-
ções em escala global que têm afetado profun-
damente as economias e a próprias sociedade.

As economias dos países industrializa-
dos mais avançados, no Ocidente e no Japão, 
estão às voltas com uma prolongada situação 
de estagnação que pode prolongar-se por anos 
e anos, resultante de uma grande parte de in-
suficiências e contradições de suas próprias 
políticas internas e que, para seu enfrenta-
mento, vêm recorrendo a ajustes fiscais cujo 
efeito último é o de reduzir ainda mais a sua 
demanda interna. 

A única região que se recuperou do im-
pacto inicial da crise e reiniciou um processo 
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firme de crescimento tem sido a Ásia, segui-
da de outros países emergentes, entre eles 
o Brasil.

O foco propulsor [Sr. Presidente] tem 
sido a China, influindo em seu entorno asiá-
tico, mediante o impacto de sua demanda de 
produtos manufaturados e de matérias-primas 
em países em desenvolvimento.

O Brasil tem se beneficiado desse pro-
cesso, porém à custa de uma crescente depen-
dência de exportações de matérias-primas em 
detrimento de manufaturados, cuja participação 
nas exportações vem caindo sistematicamente.

Desde a reunião do G-20, no Canadá, 
no primeiro trimestre do ano passado, houve 
uma ruptura na orientação de política econô-
mica para superar a estagnação nos países 
industrializados avançados.

Antes havia um consenso geral contra o 
protecionismo e a favor de estímulos fiscais. Os 
Estados Unidos, nisso apoiados pela China, 
advogaram a manutenção de estímulos fiscais 
para a recuperação da demanda interna.

A Europa, mergulhada em profunda crise 
fiscal, seguiu o caminho inverso, o do ajuste, 
sob forte pressão da Alemanha, da França e 
da Inglaterra.

As consequências dessa orientação polí-
tica para o Brasil e demais países da América 
do Sul podem ser devastadoras a médio prazo, 
mesmo porque, com a vitória dos republica-
nos na Câmara, também os Estados Unidos 
dificilmente poderão sustentar uma política de 
estímulo fiscal.

Ao contrário, o Governo Obama está 
sendo pressionado para também aprofundar 
cortes fiscais, sob o argumento da necessi-
dade de consolidação fiscal a médio e longo 
prazos, objetivo que se quer compatível com 
o recente programa de estímulo à geração de 
emprego proposto pelo [próprio] presidente.

Diante dessa situação, a única válvula de 
crescimento desses países ricos passa a ser o 
estímulo à demanda oriundo de um aumento 
sustentado das exportações.

Com efeito, desde o ano passado, em 
seu pronunciamento sobre o estado da União, 
o presidente Obama colocou como objetivo 
estratégico do país a duplicação das exporta-
ções em cinco anos.

No Japão, o ministro da Fazenda dirigiu 
uma circular aos executivos das corporações 
japonesas sugerindo a reorientação de suas 

exportações para os países emergentes, ci-
tando nominalmente o Brasil, tendo em vis-
ta a estagnação dos países ricos. Na União 
Europeia, [Sr. Presidente], considerando que 
praticamente todos os países estão sob algu-
ma forma de ajuste fiscal, o objetivo explícito 
deste é gerar excedentes exportáveis para o 
resto do mundo. A China, por sua vez, mantém 
sua estratégia exportadora e de fortes supe-
rávits comerciais. 

Assim, temos uma situação singular em 
que uma avalanche de exportações oriundas 
dos países ricos e da China tentarão pousar 
simultaneamente sobre os países emergentes 
e [aqueles que estão] em desenvolvimento.

A consequência poderá ser a destrui-
ção parcial ou total de estruturas produtivas 
internas, sob circunstâncias de um dumping 
industrial e comercial sem precedentes.

Não surpreende que, nesse contexto, os 
países ricos tenham se empenhado politica-
mente na total abertura comercial mediante a 
aceleração da Rodada de Doha, aí [Sr. Pre-
sidente], incluindo setores que os países em 
desenvolvimento ainda tentam preservar, como 
os de serviço e os de compras governamentais.

Diante dessa ameaça, não há soluções 
simples. Não podemos simplesmente fechar 
nossas fronteiras através de políticas [chama-
das] protecionistas, pois seríamos considera-
dos páreas do mundo e submetidos a fortes 
retaliações. Podemos, porém, procurar melho-
rar as nossas perspectivas explorando espaços 
ainda vagos nas relações econômicas interna-
cionais. Um desses espaços [com certeza] é 
o do investimento produtivo. E o investimento 
que nos interessa é aquele que, formalizando 
e fortalecendo um bloco econômico, abre es-
paço para a ampliação de mercados e para a 
interação de cadeias produtivas, com aumento 
geral de emprego e da renda regional.

O objetivo estratégico é, pois, aprofun-
dar o processo já iniciado de integração da 
América do Sul. 

Este é o caminho [conforme todos os 
painelistas] para o fortalecimento de nossas 
estruturas produtivas. Não deve ser visto como 
de interesse exclusivo brasileiro, na medida 
em que nossos vizinhos e parceiros estão no 
mesmo barco em que estamos, não obstante 
o estágio em que esteja seu desenvolvimen-
to industrial.
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De fato, [Sr. Presidente], a integração será 
o mais forte propulsor de seu desenvolvimento 
industrial, através da exploração sustentável 
e a transformação de seus recursos naturais, 
da qualificação de sua mão de obra, da ex-
pansão da manufatura, gerando empregos de 
qualidade que dificilmente existem quando se 
trata exclusivamente da exploração de recursos 
naturais para exportação in natura.

O projeto de integração sul-americana 
não pode ser uma tarefa exclusiva de governos. 

Os governos fizeram a sua parte, criando 
a Unasul, um foro político de convergência de 
ideias e de iniciativas diplomáticas. Precisa-
mos dar conteúdo econômico e social a essa 
iniciativa [que, no entendimento, é] grandiosa.

Compete [Sr. Presidente], aos cidadãos 
da região ajudar a construir atmosfera favorável 
ao aproveitamento de oportunidade de inves-
timentos integradores, estimulando parcerias 
no campo econômico [repito], social e cultu-
ral, e contribuindo no campo legislativo para a 
consolidação do processo de desenvolvimento 
sustentável em toda a região.

A velocidade com que os acontecimen-
tos mundiais se sucedem exige de nós pressa, 
pressa na execução, a partir de uma formulação 
estratégica que atenda efetivamente os inte-
resses de todos os países da América do Sul. 
Do contrário, seremos engolidos por iniciativas 
externas, à margem dos nossos interesses.

Devemos buscar, no âmbito de toda a 
América do Sul, alianças entre os parlamen-
tos e parlamentares, trabalhadores, empre-
sários, mulheres, juventude, a fim de dar aos 
nossos governos amplas condições sociais e 
políticas [condições sociais e políticas], para 
aprofundarem o projeto integracionista. Com 
esse objetivo, procuraremos, especialmente, 
estimular que, em todos os países da região, 
se multipliquem iniciativas de criação de Fren-
tes Parlamentares pela integração da América 
do Sul e outros movimentos sociais e políticos 
[que entrem no viés] pela integração.

É preciso considerar que a situação mun-
dial, em face da crise patrimonial bancária dos 
Estados Unidos e da crise fiscal na Europa, 
não mudará a curto e mesmo a médio prazo.

Nos Estados Unidos [Sr. Presidente], 
existem em circulação hipotecas imobiliárias 
no montante de cerca de 6 trilhões de dólares, 
dos quais 3,5 trilhões de recebimento duvidoso 

e entre 1,5 e 2 trilhões de calote certo. [São 
dados que se nos passaram os especialistas.] 

Isso significa que os bancos estão com-
pelidos a realizar lucros quase exclusivamente 
sem risco e a curto prazo, para não correrem 
riscos de quebra quando as hipotecas forem 
vencendo. 

Com isso, não emprestam para peque-
nas e médias empresas; e como esse é o setor 
que gera cerca de 65% de emprego no país, 
a taxa de desemprego não cai e o consumo 
não se firma [nesses países]. 

Na Europa, a crise financeira foi trans-
formada pelos governos em crise fiscal. Para 
salvar os bancos, muitos estados – Grécia, 
Portugal, Irlanda, Espanha, e agora Itália – 
acabaram, eles próprios quebrando, ou sob 
ameaça de quebra.

É para supostamente consolidar a situ-
ação fiscal desses estados – ou seja, reduzir 
drasticamente seus déficits e suas dívidas 
– que os mercados pressionam por ajustes. 

Tais ajustes significam cortar gastos pú-
blicos para comprimir o mercado interno e ge-
rar excedentes exportáveis. As consequências 
dessas políticas são visíveis: neste e no pró-
ximo ano, as próprias agências multilaterais 
estão prevendo crescimento em torno de mero 
1% nos Estados Unidos e na União Europeia 
[na mesma faixa], e 2% negativos no Japão. 

Esse quadro, para o Brasil e para a Amé-
rica do Sul, surge agravado com os primeiros 
sinais de desaceleração da China, o grande 
mercado de commodities que suportou a boa 
performance das economias sul-americanas 
nos últimos três anos. 

Não se espera que haja uma desacele-
ração chinesa muito forte, mas o fato é que as 
autoridades do país vêm dando demonstrações 
reiteradas de sua preocupação com uma infla-
ção de 6,5%, que, para eles, é entendida como 
elevada. Nos últimos oito meses até agosto, o 
Banco Central chinês aumentou a taxa bási-
ca de juros cinco vezes e, na mesma medida, 
adotou mecanismos de redução do crédito. 

Assim, mesmo que a desaceleração chi-
nesa seja suave, ela terá repercussões mun-
diais e [aqui] na América do Sul [conforme os 
especialistas]. Também nesse caso, não tere-
mos outra saída a não ser buscar, pela inte-
gração, o caminho do investimento regional e 
do desenvolvimento comum.
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Assim, a crise financeira e de estagnação 
econômica nos países industrializados avan-
çados, em alguns aspectos mais profunda e 
extensa que os da Grande Depressão dos anos 
30, expõem os países da América do Sul, e [na-
turalmente] o Brasil, a riscos sem precedentes 
para sua estrutura produtiva e seu mercado de 
trabalho, em face de uma previsível escalada 
de pressões concorrenciais [naturalmente] 
no do setor de manufaturas, superpostas à já 
avassaladora concorrência chinesa (...) e quan-
tidades exportadas de commodities, até aqui 
responsáveis por um quadro externo favorável.

Essas condições mundiais, totalmente 
fora do controle dos países emergentes ou em 
desenvolvimento, os quais não tiveram qual-
quer responsabilidade em sua eclosão (...)”

Enfim, Sr. Presidente, quero concluir ao dizer que 
todos os comentários que aqui fiz e outros que vou 
continuar fazendo num outro momento, foram cons-
truídos por uma série de especialistas que acham que 
o caminho, principalmente para os onze países que 
compõem a integração sul-americana, é de fato um 
trabalho conjunto de parceria, fortalecendo de forma 
concreta a política de integração. 

Era isso, Sr. Presidente.
Considere, na íntegra, o meu pronunciamento, 

construído depois desses quatro eventos, chamados 
Ciclo de Debates sobre a Integração da América do Sul. 

Obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar que, hoje, na Subcomis-
são Permanente do Trabalho e Emprego, promove-
mos audiência pública para debater “A integração sul-
-americana no contexto da crise mundial: a perspectiva 
empresarial”.

A audiência encerrou a primeira fase do ciclo de 
debates que a subcomissão está realizando para dis-
cutir a integração da América do Sul.

Foram três grandes debates: O primeiro sobre 
a perspectiva da defesa do mercado interno no con-
texto da crise.

O segundo sobre a perspectiva dos trabalhadores 
e por fim o 3°, hoje, sobre a ótica do setor empresarial, 
com a presença dos senhores: José Carlos de Assis, 
economista e professor da Universidade Estadual da 
Paraíba; João Carlos Nogueira, diretor da Construtora 
Odebrecht e Klauss Curt Müller, d ire to r-executivo da 
ABIMAC e o senador Inácio Arruda.

Ainda este ano, teremos uma reunião com o IPEA 
e outra com mulheres e jovens.

Durante o debate foram apresentadas informa-
ções relevantes, que mostraram os desafios que o Brasil 
e os outros 11 países sul-americanos ainda têm que 
enfrentar para que se consolide e se forme um bloco 
econômico, político e social coeso e uma unicidade de 
interesses e objetivos.

João Carlos Nogueira ressaltou que um dos fa-
tores que limita e dificulta a possibilidade de integra-
ção sul-americana é a deficitária infra-estrutura física 
da região. Segundo ele, um dos gargalos é a ausên-
cia de integração rodoviária, hidroviária, ferroviária e 
energética.

Salientou também que as exportações de serviços 
de engenharia podem contribuir para alavancar o nú-
mero de serviços prestados dentro da América do Sul.

Klauss Curt Muíler, da ABIMAC, apresentou a 
importância dos Investimentos Estrangeiros Diretos, 
o IED, para a América do Sul. Segundo ele, a parcela 
de comércio do Brasil ainda é muito pequena quan-
do comparada aos investimentos das demais nações 
sul-americanas.

Por fim, o economista, José Carlos de Assis, dis-
se que a crise mundial financeira, que afeta as eco-
nomias na Europa e na América do Norte, representa 
uma ameaça direta aos países em desenvolvimento.

Neste sentido, os países sul-americanos, que não 
compõem um bloco econômico coeso, seriam potenciais 
vítimas dos mercados americano, europeu e chinês.

Srªs e Srs. Senadores. quero lembrá-los que 
apresentei em 11 de maio deste ano, o PLS 232/2011, 
que define a concessão de benefícios aos projetos 
que favoreçam a integração da região para dar início 
aos debates.

O projeto foi enviado para a Comissão do MER-
COSUL e está sob relatoria do Senador Pedro Simon.

De lá para cá, ocorreram três audiências públicas 
e diversas reuniões de trabalho, e também recebemos 
sugestões pela internet.

O resultado dos debates resultou na Sugestão 
n° 4 de 2011, apresentada hoje pela INTERSUL, ao 
término da audiência na Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa.

Faço questão de ler, na íntegra a justificativa do 
projeto, que sintetiza o total dos debates.

Justificação
A crise financeira mundial colocou em marcha 

um processo de grandes transformações em escala 
global que têm afetado profundamente as economias 
e as sociedades.

As economias dos países industrializados avan-
çados, no ocidente e no Japão, estão às voltas com 
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uma já prolongada situação de estagnação que pode 
prolongar-se por anos, resultante em grande parte das 
insuficiências e contradições de suas próprias políticas 
internas e que, para seu enfrentamento, vêm recorrendo 
a ajustes fiscais cujo efeito último é o de reduzir ainda 
mais sua demanda interna.

A única região que se recuperou do impacto inicial 
da crise e reiniciou um processo firme de crescimento 
tem sido a Ásia, seguida de outros países emergen-
tes, como o Brasil.

O foco propulsor tem sido a China, influindo em 
seu entorno asiático, mediante o impacto de sua de-
manda de produtos manufaturados e de matérias pri-
mas em países em desenvolvimento.

O Brasil tem se beneficiado desse processo, 
porém à custa de uma crescente dependência de ex-
portações de matérias primas em detrimento de ma-
nufaturados, cuja participação nas exportações vem 
caindo sistematicamente.

Desde a reunião do G-20, no Canadá, no pri-
meiro trimestre do ano passado, houve uma ruptura 
na orientação de política econômica para superar a 
estagnação nos países industrializados avançados.

Antes havia um consenso geral contra o prote-
cionismo e a favor de estímulos fiscais. Os Estados 
Unidos, nisso apoiados pela China, advogaram a ma-
nutenção de estímulos fiscais para a recuperação da 
demanda interna.

A Europa, mergulhada em profunda crise fiscal, 
seguiu o caminho inverso, o do ajuste, sob forte pres-
são da Alemanha, da França e da Inglaterra.

As consequências dessa orientação política para 
o Brasil e demais países da América do Sul podem ser 
devastadoras a médio prazo, mesmo porque, com a vi-
tória dos republicanos na Câmara, também os Estados 
Unidos dificilmente poderão sustentar uma política de 
estímulo fiscal. Ao contrário, o Governo Obama está 
sendo pressionado para também aprofundar cortes 
fiscais, sob o argumento da necessidade de consoli-
dação fiscal a médio e longo prazos, objetivo que se 
quer compatível com o recente programa de estímulo 
à geração de emprego proposto pelo presidente.

Diante dessa situação, a única válvula de cres-
cimento desses países ricos passa a ser o estímulo 
à demanda oriundo de um aumento sustentado das 
exportações.

Com efeito, desde o ano passado, em seu pro-
nunciamento sobre o estado da União, o presidente 
Obama colocou como objetivo estratégico do país a 
duplicação das exportações em cinco anos.

No Japão, o ministro da Fazenda dirigiu uma circu-
lar aos executivos das corporações japonesas sugerin-
do a reorientação de suas exportações para os países 

emergentes, citando nominalmente o Brasil, tendo em 
vista a estagnação nos países ricos. Na União Européia, 
considerando que praticamente todos os países estão 
sob alguma forma de ajuste fiscal, o objetivo explícito 
deste é gerar excedentes exportáveis para o resto do 
mundo. A China, por sua vez, mantém sua estratégia 
exportadora e de fortes superavits comerciais.

Assim, temos uma situação singular em que uma 
avalanche de exportações oriundas dos países ricos e 
da China tentarão pousar simultaneamente sobre os 
países emergentes e em desenvolvimento.

A consequência poderá ser a destruição par-
cial ou total de estruturas produtivas internas, sob as 
circunstâncias de um dumping industrial e comercial 
sem precedentes.

Não surpreende que, nesse contexto, os países 
ricos se tenham se empenhado politicamente na total 
abertura comercial mediante a aceleração da Roda-
da de Doha, aí incluindo setores que os países em 
desenvolvimento ainda tentam preservar, como os de 
serviços e os de compras governamentais.

Diante dessa ameaça, não há soluções simples. 
Não podemos simplesmente fechar nossas frontei-
ras através de políticas protecionistas, pois seríamos 
considerados párias no mundo e submetidos a fortes 
retaliações. Podemos, porém, procurar melhorar as 
nossas perspectivas explorando espaços ainda vagos 
nas relações econômicas internacionais. Um desses 
espaços é o do investimento produtivo.

E o investimento que nos interessa é aquele que, 
formalizando e fortalecendo um bloco econômico, abra 
espaço para a ampliação de mercados e para a inte-
ração de cadeias produtivas, com aumento geral do 
emprego e da renda regional.

O objetivo estratégico é, pois, aprofundar o pro-
cesso já iniciado de integração da América do Sul.

Este é o caminho para o fortalecimento de nossas 
estruturas produtivas. Não deve ser visto como de in-
teresse exclusivo brasileiro, na medida em que nossos 
vizinhos e parceiros estão no mesmo barco em que 
estamos, não obstante o estágio em que esteja seu 
desenvolvimento industrial.

De fato, a integração será o mais forte propulsor 
de seu desenvolvimento industrial, através da explo-
ração sustentável e a transformação de seus recur-
sos naturais, da qualificação de sua mão de obra, da 
expansão da manufatura, gerando empregos de qua-
lidade que dificilmente existem quando se trata exclu-
sivamente de exploração de recursos naturais para 
exportação in natura.

O projeto de integração sul-americana não pode 
ser uma tarefa exclusiva de governos.
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Os governos fizeram sua parte, criando a Unasul, 
um foro político de convergência de idéias e de iniciati-
vas diplomáticas. Precisamos dar conteúdo econômico 
e social a essa iniciativa grandiosa.

Compete aos cidadãos da região ajudar a cons-
truir a atmosfera favorável ao aproveitamento de opor-
tunidades de investimentos integradores, estimulando 
parcerias no campo econômico, social e cultural, e 
contribuindo no campo legislativo para a consolida-
ção do processo de desenvolvimento sustentável em 
toda a região.

A velocidade com que os acontecimentos mun-
diais se sucedem exige de nós pressa na execução, a 
partir de uma formulação estratégica que atenda efeti-
vamente os interesses de todos os países da América 
do Sul. Do contrário, seremos engolidos por iniciativas 
externas, à margem dos nossos interesses.

Devemos buscar, no âmbito de toda a América 
do Sul, alianças entre os parlamentos e parlamenta-
res, trabalhadores, empresários, mulheres, juventude, 
a fim de dar aos nossos governos amplas condições 
sociais e políticas para aprofundarem o projeto inte-
gracionista. Com esse objetivo, procuraremos, espe-
cialmente, estimular que, em todos os países da re-
gião, se multipliquem iniciativas de criação de Frentes 
Parlamentares pela Integração da América do Sul e 
outros movimentos sociais e políticos pela integração.

É preciso considerar que a situação mundial, em 
face da crise patrimonial bancária nos Estados Unidos 
e da crise fiscal na Europa, não mudará a curto e mes-
mo a médio prazo.

Nos Estados Unidos, existem em circulação hipo-
tecas imobiliárias no montante de cerca de 6 trilhões 
de dólares, dos quais 3,5 trilhões de recebimento du-
vidoso e entre 1,5 e 2 trilhões de calote certo.

Isso significa que os bancos estão compelidos 
a realizar lucros quase exclusivamente sem risco e a 
curto prazo, para não correrem riscos de quebra quan-
do as hipotecas forem vencendo.

Com isso, não emprestam para pequenas e mé-
dias empresas; e como este é o setor que gera cerca 
de 65% de emprego no país, a taxa de desemprego 
não cai e o consumo não se firma.

Na Europa, a crise financeira foi transformada 
pelos governos em crise fiscal. Para salvar os bancos 
muitos estados – Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha 
e agora Itália – acabaram, eles próprios quebrando, 
ou sob ameaça de quebra.

É para supostamente consolidar a situação fiscal 
desses estados – ou seja, reduzir drasticamente seus 
déficits e suas dívidas – que os mercados pressionam 
por ajustes.

Tais ajustes significam cortar gastos públicos 
para comprimir o mercado interno e gerar excedentes 
exportáveis. As conseqüências dessas políticas são 
visíveis: neste e no próximo ano, as próprias agências 
multilaterais estão prevendo crescimento em torno de 
mero 1% nos Estados Unidos e na União Européia, e 
2% negativos no Japão.

Esse quadro, para o Brasil e para a América do 
Sul, surge agravado com os primeiros sinais de desa-
celeração da China, o grande mercado de commodi-
ties que suportou a boa performance das economias 
sul-americanas nos últimos três anos.

Não se espera que haja uma desaceleração chi-
nesa muito forte, mas o fato é que as autoridades do 
país vêm dando demonstrações reiteradas de sua pre-
ocupação com uma inflação de 6,5% que, para eles, é 
entendida como elevada. Nos últimos oito meses até 
agosto, o Banco Central chinês aumentou a taxa bási-
ca de juros cinco vezes e, na mesma medida, adotou 
mecanismos de redução do crédito.

Assim, mesmo que a desaceleração chinesa seja 
suave, ela terá repercussões mundiais e na América 
do Sul. Também nesse caso, não temos outra saída a 
não ser buscar, pela integração, o caminho do investi-
mento regional e do desenvolvimento comum.

Assim, a crise financeira e de estagnação eco-
nômica nos países industrializados avançados, em 
alguns aspectos mais profunda e extensa que os da 
Grande Depressão dos anos 30, expõem os países da 
América do Sul, e notadamente o Brasil, a riscos sem 
precedentes para sua estrutura produtiva e seu mer-
cado de trabalho, em face de uma previsível escalada 
de pressões concorrenciais no setor de manufaturas, 
superpostas à já avassaladora concorrência chinesa, 
e de uma já sinalizada queda de preços e quantida-
des exportadas de commodities, até aqui responsáveis 
por um quadro externo circunstancialmente favorável.

Essas condições mundiais, totalmente fora do 
controle dos países emergentes ou em desenvolvi-
mento, os quais não tiveram qualquer responsabilidade 
em sua eclosão e em seus desdobramentos, colocam 
como um imperativo de proteção do parque produtivo 
regional, e sobretudo de seu mercado de trabalho, o 
aprofundamento do projeto de integração da América 
do Sul como um campo específico de desenvolvimen-
to, de geração de emprego e renda, e de melhoria do 
bem-estar social de suas populações.

Como se sustenta nesta exposição, este passou 
a ser o caminho virtualmente único para a efetiva con-
tinuidade do desenvolvimento econômico e social da 
América do Sul.

A integração não é mais de um objetivo românti-
co ou de apelo oriundo de apenas afinidades culturais 

205ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 39219 

e políticas, embora isso, obviamente, tenha também 
sua importância e seu peso.

Contudo, o desafio maior é econômico. Na medida 
em que as políticas econômicas dos países centrais 
europeus, todos eles sob ajuste fiscal, e somando-se 
agora os Estados Unidos, passam a dar prioridade ab-
soluta ao aumento das exportações, nossos parques 
industriais correm o risco, a curto prazo, de serem sub-
metidos a um verdadeiro dumping de importações dos 
países ricos, sem considerar as provenientes da Chi-
na e dos demais países asiáticos, que mantêm suas 
estratégias exportadoras.

O perigo, para o Brasil e outros países sul-ame-
ricanos que têm algum grau de industrialização, ou 
que aspiram a tê-lo, é iminente, porque a nova onda 
importadora, como observado, se sobreporá à onda 
chinesa e de outros países exportadores asiáticos. No 
caso do Brasil, o setor industrial vem sofrendo, além 
disso, o stress da valorização do real e os altos juros.

Como conseqüência, as exportações de ma-
nufaturados vêm caindo sistematicamente em nossa 
balança comercial, com perspectivas ainda mais desa-
nimadoras para o futuro, caso não se dê continuidade 
a políticas cambiais mais favoráveis às exportações.

No campo social, é a indústria e a exportação de 
serviços, não a produção e exportação de commodities 
minerais e agrícolas, que gera os melhores empregos 
e as mais amplas cadeias produtivas, além de possibi-
litar maior segurança no balanço de pagamentos pela 
diversificação de exportações. Não que a economia das 
commodities seja prejudicial ao Continente.

Ela apenas não é suficiente. A indústria, além de 
desenvolver seu próprio espaço na produção de bens 
diversificados, induz o desenvolvimento de uma impor-
tante cadeia de serviços, igualmente fundamental para 
a expansão do emprego de qualidade. Finalmente, a 
boa performance das commodities sul-americanas, em 
termos de exportação, está sendo altamente depen-
dente de importações da China, o que é um risco para 
o caso de alguma desaceleração econômica daquele 
país determinada pela luta contra uma inflação que já 
ultrapassa os 6%.

Com efeito, nos últimos oito meses, o Banco 
Central da China já aumentou a taxa básica de juros 
cinco vezes seguidas, enquanto o ritmo de aumento de 
importações, em maio, caiu de 28% para 17%.

Não podemos, nem o Brasil nem os demais países 
sul-americanos, simplesmente fechar nosso mercado 
aos países industrializados avançados pelo levanta-
mento de barreiras tarifárias generalizadas contra seus 
produtos manufaturados.

Seríamos discriminados como protecionistas e 
considerados párias no âmbito da Organização Mun-
dial do Comércio.

Contudo, na medida em que a América do Sul, 
a partir de um programa comum de investimentos e 
empreendimentos de integração, caminhe para ser um 
bloco econômico integrado, poderemos ter uma política 
tarifária protetora comum, mesmo que seja temporária, 
sem ferir as regras da OMC.

O Brasil teria um mercado ampliado na América 
do Sul, e os demais países da região teriam um amplo 
mercado no Brasil, replicando aqui, eventualmente, 
a vitoriosa experiência sócio-econômica do Mercado 
Comum Europeu.

É necessário, portanto, estimular o aprofunda-
mento da integração econômica da América do Sul, 
completando o processo que, no plano político, foi ini-
ciado com a criação da Unasul e, no plano comercial, 
com o Mercosul.

Insistimos na integração produtiva, não apenas 
nos acordos de livre comércio, que dificilmente levam 
ao desenvolvimento. Para isso é preciso buscar solu-
ções mais ágeis, como incentivos a empreendimentos 
de caráter econômico que estejam diretamente rela-
cionados à integração regional, que é o objetivo da Lei 
proposta, a qual, uma vez aprovada no Brasil, poderia 
servir de inspiração para leis similares nos demais pa-
íses da América do Sul.

No caso brasileiro, aponta-se, com razão, que o 
percentual do Produto Interno Bruto (PIB) destinado 
aos investimentos é baixo. Também se afirma que a 
tributação excessiva é um entrave ao desenvolvimen-
to produtivo.

Por outro lado, é sabido que o art. 14 da Lei Com-
plementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal -LRF) restringe a possibilidade 
de concessão de incentivos ou benefícios de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita.

Como, então, facilitar o investimento produtivo 
mediante alteração legislativa sem ocasionar perda 
de receita fiscal?

Esta proposição apresenta uma solução: em vez 
de conceder benefícios fiscais para setores específicos 
da economia -o que só poderia ser feito caso atendidos 
os requisitos do art. 14 da LRF -,propomos conceder 
algum tipo de benefício fiscal para novos projetos a 
serem apresentados e aprovados pela Casa Civil da 
Presidência da República.

Ao restringir a aplicação da proposição a novos 
projetos, que deverão ser previamente aprovados para 
a concessão dos benefícios, não teremos qualquer im-
pacto negativo à arrecadação fiscal, de modo a não 
violar o art. 14 da LRF.
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Tão ou mais importantes que os incentivos fis-
cais são os incentivos financeiros nos financiamentos 
por bancos públicos que se propõe serem dados aos 
empreendimentos de integração sul-americana.

É o caso de acesso prioritário aos financiamentos 
com taxas de juros especiais das agências financei-
ras e bancos regionais, ou mesmo a bancos públicos, 
como o BNDES, autorizado a fazer operações fora dos 
limites nacionais, bem como a Corporación Andina de 
Fomento (CAF) e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID).

A Lei, uma vez aprovada, abrirá caminho para 
uma orientação dos governos a essas instituições fi-
nanceiras para garantir essa prioridade.

Também se poderá pleitear acesso prioritário, 
com taxas de juros especiais, nos financiamentos do 
futuro Banco do Sul, que se encontra em constituição.

Na realidade, caso seja incluída essa provisão 
na institucionalização desse banco, grande parte do 
problema de financiamento dos empreendimentos de 
integração produtiva da América do Sul estará equa-
cionada.

O Banco do Sul não só operaria a partir de uma 
forte base de capital próprio, como poderá ser o selo 
de confiança para atrair capitais financeiros não espe-
culativos de outras partes do mundo, em especial dos 
Fundos Soberanos, para os bons projetos aprovados 
por ele na região. Para isso, ele está sendo estruturado 
com alto grau de profissionalização, a partir de assis-
tência técnica de instituições financeiras sêniores da 
própria região, como o BNDES.

Um incentivo indireto de extrema eficácia para 
os projetos de integração sul-americana é a instituição 
junto aos órgãos dos Executivos regionais, conforme 
proposto, de guichês únicos especializados para a 
tramitação burocrática dos respectivos processos de 
autorização e licenciamento.

Com isso se poderá garantir uma mais rápida 
tramitação desses processos, com menores custos de 
tempo, reduzindo a burocracia envolvida.

Em contrapartida, propõe-se que os projetos, 
como requisito para o recebimento dos incentivos 
mencionados, contemplem a execução de contrapar-
tidas sociais e culturais, notadamente qualificação da 
mão-de-obra e desenvolvimento sócio-econômico e 
ambiental das comunidades situadas na região dos 
empreendimentos.

Desse modo, estamos conjugando, em um mesmo 
projeto, três importantes objetivos: integração sul ame-
ricana, incentivo ao desenvolvimento econômico sem 
perda de receitas tributárias e desenvolvimento social.

Insista-se que a plena eficácia desses incentivos 
dependerá de que uma legislação similar seja adotada 
nos demais países da América do Sul.

A iniciativa brasileira, nesse contexto, poderá ser 
um primeiro passo para que seja replicada no âmbi-
to do Mercosul e, finalmente, dos demais países sul-
-americanos.

Quero lembrá-los de que as sugestões que de-
verão contribuir e muito para o texto final do Projeto 
estão abertas à população de todo o Brasil.

A integração é fundamental não só para o incre-
mento das economias dos países, mas para fortalecer 
a indústria, o desenvolvimento das relações comerciais, 
políticos e sociais.

Para finalizar, gostaria de homenagear aqueles 
homens e mulheres que lutam pela integração dos 
povos americanos.

“Si Somos Americanos”, do poeta chileno Ro-
lando Alarcon.

“Se somos americanos
Somos irmãos, meus senhores.
Temos as mesmas flores
Temos as mesmas mãos.
Seremos bons vizinhos
Repartiremos o trigo
Seremos bons irmãos,
Se somos americanos
Não teremos fronteiras
Cuidaremos das sementes
Seremos todos iguais:
Brancos, Negros, índios, Mestiços
Se somos americanos dançaremos
o samba, o forró, o tango, a milonga,
a marinera, a refalosa...
Se somos americanos
Seremos uma única canção”.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero 
Lucena, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Obrigado, Senador Paulo Paim.

Com a palavra, intercalando, o Líder Mário Couto.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela or-

dem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pela ordem, Senadora.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Gostaria de solicitar ao 
senhor que desse como lido o discurso que eu deve-
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ria ter feito hoje à tarde, por ocasião da sessão solene 
dos 33 anos de fundação da Canção Nova. 

Eu estava em outra atividade no Palácio do Go-
verno, uma discussão sobre a questão dos royalties 
do petróleo, e não pude estar presente, mas gostaria 
de registrar o nosso discurso.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – V. Exª será atendida, na forma regimental.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, público na tribuna de honra, 
Expectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Se-
nado, subo a esta tribuna para parabenizar a Canção 
Nova pelos seus 33 anos de fundação. É com grande 
satisfação que fazemos essa sessão solene, afinal o 
papel da Igreja hoje tem sido muito importante para 
as famílias brasileiras.

Muito se aprende vendo a TV, ouvindo o rádio e 
as mensagens de fé que são passadas pela Canção 
Nova. Acredito que a religião ajuda as pessoas a acha-
rem seu caminho, a se equilibrarem em suas vidas. 
Esse trabalho de evangelizar é louvável, pois leva a 
paz aos lares brasileiros.

Criada em 1978 pelo monsenhor Jonas Abib, a 
Canção Nova, com sede na cidade de Cachoeira Pau-
lista (SP), tem como missão a evangelização através 
dos meios de comunicação social. E esse é o trabalho 
que acho mais interessante!

Sabemos que a Comunidade Canção Nova pos-
sui mais de mil membros, entre os quais sacerdotes e 
leigos celibatários e casados, que vivem e trabalham 
em prol da evangelização em todo o Brasil e em paí-
ses como Paraguai, Portugal, França, Itália, Estados 
Unidos e na Terra Santa. Isso significa que mais pes-
soas estão conseguindo adentrar em um caminho de 
paz, de luz e de muito estudo.

Evangelizar, senhoras e senhores, é comunicar, 
é envolver, é andar junto, é levar vida às pessoas, é 
criar relacionamentos. E sabemos que o trabalho da 
Canção Nova é isso. Antes mesmo de falar, é preciso 
saber ouvir e isso também é feito por esses evange-
lizadores. Ouvir os anseios, os problemas, as angús-
tias. Isso conforta!

A Palavra de Deus não nos leva a rivalidades e 
a debates, e sim ao amor e é isso que prestigio e con-
gratulo no trabalho de vocês.

E falo mais. Evangelizar é atuar organizada e 
sistematicamente. Não é agir isoladamente. Sabemos 
que a Canção Nova tem trabalhos assistenciais muito 
interessantes, que fornecem serviços básicos à popu-
lação carente. Isso também é um trabalho louvável e 
digno de congratulações.

Cito alguns dos trabalhos realizados pela Canção 
Nova. Na área de assistência social, a Casa do Bom 
Samaritano, cujo objetivo é dar esperança, dignidade 
e promoção humana para migrantes e moradores de 
rua. O projeto trabalha também com mulheres chefes 
de família, com a Oficina de Empreendedorismo. Tem 
também a Informática Dom Bosco que tem como ca-
racterística principal a preocupação com a pessoa in-
serida em uma realidade de exclusão social e digital.

O Projeto Mãos que Evangelizam oferece for-
mação social e humana aos surdos, buscando uma 
integração ouvintes x surdos. O PROGEN – Projeto 
Geração Nova -oferece aos jovens a oportunidade de 
se prepararem para o mundo do trabalho, através de 
uma formação completa do ser humano. O Centro de 
Atendimento Comunitário (CAC) atende a população 
em geral através de atividades voltadas para a trans-
formação e desenvolvimento social, resgatando valores 
e promovendo qualidade de vida de forma integral. E 
também a Companhia das Artes, que promove a evan-
gelização e a socialização de crianças e adolescentes, 
através da arte, com aulas de Bale e Hip Hop.

Na educação existe o Instituto Canção Nova, que 
oferece uma educação diferenciada e de qualidade a 
crianças e adolescentes, buscando uma valorização 
do ser humano como um todo. Na saúde, existe o 
Posto Médico Padre Pio, que oferece serviços médi-
cos, odontológicos, farmacêuticos e de prevenção e 
promoção à saúde, para os visitantes e moradores de 
Cachoeira Paulista.

Estes são alguns dos projetos desenvolvidos 
pela Canção Nova. Todos nos dão orgulho e mostram 
o quanto essa instituição contribui para o desenvolvi-
mento de nossas crianças, jovens, além de ajudar na 
assistência aos adultos e idosos.

Nosso país, apesar de estar em crescimento e 
melhorando a cada dia, ainda possui muitos bolsões 
de pobreza. Precisamos unir forças para combater 
esse problema. Tenho certeza que o trabalho missio-
nário da Canção Nova contribui para um país melhor, 
para formar pessoas melhores, com valores cristãos.

Parabéns à Canção Nova e a todos que fazem 
dessa organização uma história de vida. Tenho certe-
za que as ações de vocês contribuem, e muito, para 
trazer mais paz às famílias brasileiras.

Era isso que tinha a dizer, obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – A Presidência recebeu da Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 
2011 (nº 7.376/2010, na Casa de origem), de iniciati-
va da Presidência da República, que cria a Comissão 
Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Pre-
sidência da República.
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É o seguinte o projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2011 
(Nº 7.376/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Cria a Comissão Nacional da Verdade 
no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada, no âmbito da Casa Civil da 

Presidência da República, a Comissão Nacional da 
Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos praticadas 
no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a fim de efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover a recon-
ciliação nacional.

Art. 2º A Comissão Nacional da Verdade, com-
posta de forma pluralista, será integrada por 7 (sete) 
membros, designados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e con-
duta ética, identificados com a defesa da democracia 
e institucionalidade constitucional, bem como com o 
respeito aos direitos humanos.

§ 1º Não poderão participar da Comissão Nacio-
nal da Verdade aqueles que:

I – exerçam cargos executivos em agremiação partidá-
ria, com exceção daqueles de natureza honorária;

II – não tenham condições de atuar com imparcialida-
de no exercício das competências da Comissão;

III – estejam no exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança em quaisquer esferas do 
poder público.

§ 2º Os membros serão designados para mandato 
com duração até o término dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, a qual será considerada extinta 
após a publicação do relatório mencionado no art. 11.

§ 3º A participação na Comissão Nacional da 
Verdade será considerada serviço público relevante.

Art. 3º São objetivos da Comissão Nacional da 
Verdade:

I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos 
de graves violações de direitos humanos men-
cionados no caput do art. 1º;

II – promover o esclarecimento circunstanciado dos 
casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, 
ainda que ocorridos no exterior;

III – identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, 
as instituições e as circunstâncias relacionados 
à prática de violações de direitos humanos men-

cionadas no caput do art. 1º e suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e 
na sociedade;

IV – encaminhar aos órgãos públicos competentes 
toda e qualquer informação obtida que possa 
auxiliar na localização e identificação de corpos 
e restos mortais de desaparecidos políticos, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 9.140, de 4 de de-
zembro de 1995;

V – colaborar com todas as instâncias do poder público 
para apuração de violação de direitos humanos, 
observadas as disposições das Leis nºs 6.683, de 
28 de agosto de 1979, 9.140, de 4 de dezembro 
de 1995, e 10.559, de 13 de novembro de 2002;

VI – recomendar a adoção de medidas e políticas pú-
blicas para prevenir violação de direitos huma-
nos, assegurar sua não repetição e promover a 
efetiva reconciliação nacional; e

VII – promover, com base nos informes obtidos, a re-
construção da história dos casos de graves vio-
lações de direitos humanos, bem como colaborar 
para que seja prestada assistência às vítimas de 
tais violações.

Art. 4º Para execução dos objetivos previstos no 
art. 3º, a Comissão Nacional da Verdade poderá:

I – receber testemunhos, informações, dados e do-
cumentos que lhe forem encaminhados volun-
tariamente, assegurada a não identificação do 
detentor ou depoente, quando solicitado;

II – requisitar informações, dados e documentos de 
órgãos e entidades do poder público, ainda que 
classificados em qualquer grau de sigilo;

III – convocar, para entrevistas ou testemunho, pes-
soas que possam guardar qualquer relação com 
os fatos e circunstâncias examinados;

IV – determinar a realização de perícias e diligências 
para coleta ou recuperação de informações, do-
cumentos e dados;

V – promover audiências públicas;
VI – requisitar proteção aos órgãos públicos para 

qualquer pessoa que se encontre em situação 
de ameaça, em razão de sua colaboração com 
a Comissão Nacional da Verdade;

VII – promover parcerias com órgãos e entidades, 
públicos ou privados, nacionais ou internacio-
nais, para o intercâmbio de informações, dados 
e documentos; e

VIII – requisitar o auxílio de entidades e órgãos pú-
blicos.

§ 1º As requisições previstas nos incisos II, VI e 
VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e enti-
dades do poder público.
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§ 2º Os dados, documentos e informações sigilo-
sos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não 
poderão ser divulgados ou disponibilizados a tercei-
ros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo.

§ 3º É dever dos servidores públicos e dos mili-
tares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade.

§ 4º As atividades da Comissão Nacional da Ver-
dade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.

§ 5º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, 
dados e documentos públicos ou privados necessários 
para o desempenho de suas atividades.

§ 6º Qualquer cidadão que demonstre interesse 
em esclarecer situação de fato revelada ou declarada 
pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar 
informações para fins de estabelecimento da verdade.

Art. 5º As atividades desenvolvidas pela Comis-
são Nacional da Verdade serão públicas, exceto nos 
casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo 
seja relevante para o alcance de seus objetivos ou para 
resguardar a intimidade, a vida privada, a honra ou a 
imagem de pessoas.

Art. 6º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
atuar de forma articulada e integrada com os demais 
órgãos públicos, especialmente com o Arquivo Nacio-
nal, a Comissão de Anistia, criada pela Lei nº 10.559, 
de 13 de novembro de 2002, e a Comissão Especial 
sobre mortos e desaparecidos políticos, criada pela 
Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995.

Art. 7º Os membros da Comissão Nacional da 
Verdade perceberão o valor mensal de R$ 11.179,36 
(onze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis 
centavos) pelos serviços prestados.

§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar 
ou o empregado permanente de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito 
Federal, designados como membros da Comissão, 
manterão a remuneração que percebem no órgão ou 
entidade de origem acrescida da diferença entre esta, 
se de menor valor, e o montante previsto no caput.

§ 2º A designação de servidor público federal 
da administração direta ou indireta ou de militar das 
Forças Armadas implicará a dispensa das suas atri-
buições do cargo.

§ 3º Além da remuneração prevista neste artigo, 
os membros da Comissão receberão passagens e diá-
rias para atender aos deslocamentos, em razão do ser-
viço, que exijam viagem para fora do local de domicílio.

Art. 8º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
firmar parcerias com instituições de ensino superior ou 
organismos internacionais para o desenvolvimento de 
suas atividades.

Art. 9º Ficam criados, a partir de 1º de janeiro 
de 2011, no âmbito da administração pública federal, 
para exercício na Comissão Nacional da Verdade, os 
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramentos Superiores:

I – 1 (um) DAS-5;
II – 10 (dez) DAS-4; e
III – 3 (três) DAS-3.

Parágrafo único. Os cargos previstos neste artigo 
ficarão automaticamente extintos após o término do 
prazo dos trabalhos da Comissão Nacional da Verda-
de, e os seus ocupantes, exonerados.

Art. 10. A Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca dará o suporte técnico, administrativo e financeiro 
necessário ao desenvolvimento das atividades da Co-
missão Nacional da Verdade.

Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá 
prazo de 2 (dois) anos, contados da data de sua ins-
talação, para a conclusão dos trabalhos, devendo 
apresentar, ao final, relatório circunstanciado conten-
do as atividades realizadas, os fatos examinados, as 
conclusões e recomendações.

Parágrafo único. Todo o acervo documental e de 
multimídia resultante da conclusão dos trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade deverá ser encami-
nhado para o Arquivo Nacional para integrar o Projeto 
Memórias Reveladas.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.376, DE 2010

Cria a Comissão Nacional da Verdade, 
no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada, no âmbito da Casa Civil da 

Presidência da República, a Comissão Nacional da 
Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos praticadas 
no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover a recon-
ciliação nacional.

Art. 2º A Comissão Nacional da Verdade, com-
posta de forma pluralista, será integrada por sete mem-
bros, designados pelo Presidente da República, entre 
brasileiros de reconhecida idoneidade e conduta ética, 
identificados com a defesa da democracia e institucio-
nalidade constitucional, bem como com o respeito aos 
direitos humanos.
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§ 1º Os membros serão designados para mandato 
com duração até o término dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, a qual será considerada extinta 
após a publicação do relatório mencionado no art. 11.

§ 2º A participação na Comissão Nacional da 
Verdade será considerada serviço público relevante.

Art. 3º São objetivos da Comissão Nacional da 
Verdade:

I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos 
de graves violações de direitos humanos men-
cionados no caput do art. 1º;

II – promover o esclarecimento circunstanciado dos 
casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, 
ainda que ocorridos no exterior;

III – identificar e tornar públicos as estruturas, os lo-
cais, as instituições e as circunstâncias relacio-
nados à prática de violações de direitos humanos 
mencionadas no caput do art. 1º, suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e 
na sociedade;

IV – encaminhar aos órgãos públicos competentes 
toda e qualquer informação obtida que possa 
auxiliar na localização e identificação de corpos 
e restos mortais de desaparecidos políticos, nos 
termos do art. 112 da Lei nº 9.140, de 4 de de-
zembro de 1995;

V – colaborar com todas as instâncias do Poder Pú-
blico para apuração de violação de direitos hu-
manos, observadas as disposições das Leis nºs 
6.683, de 28 de agosto de 1979, 9.140, de 1995, 
e 10.559, de 13 de novembro de 2002;

VI – recomendar a adoção de medidas e políticas pú-
blicas para prevenir violação de direitos huma-
nos, assegurar sua não repetição e promover a 
efetiva reconciliação nacional; e

VII – promover, com base nos informes obtidos, a re-
construção da história dos casos de graves vio-
lações de direitos humanos, bem como colaborar 
para que seja prestada assistência às vítimas de 
tais violações.

Art. 4º Para execução dos objetivos previstos no 
art. 3º, a Comissão Nacional da Verdade poderá:

I – receber testemunhos, informações, dados e do-
cumentos que lhe forem encaminhados volun-
tariamente, assegurada a não identificação do 
detentor ou depoente, quando solicitado;

II – requisitar informações, dados e documentos de 
órgãos e entidades do Poder Público, ainda que 
classificados em qualquer grau de sigilo;

III – convocar, para entrevistas ou testemunho, pes-
soas que possam guardar qualquer relação com 
os fatos e circunstâncias examinados;

IV – determinar a realização de perícias e diligências 
para coleta ou recuperação de informações, do-
cumentos e dados;

V – promover audiências públicas;
VI – requisitar proteção aos órgãos públicos para 

qualquer pessoa que se encontre em situação 
de ameaça, em razão de sua colaboração com 
a Comissão Nacional da Verdade;

VII – promover parcerias com órgãos e entidades, 
públicos ou privados, nacionais ou internacio-
nais, para o intercâmbio de informações, dados 
e documentos; e

VIII – requisitar o auxílio de entidades e órgãos pú-
blicos.

§ 1º As requisições previstas nos incisos II, VI e 
VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e enti-
dades do Poder Público.

§ 2º Os dados, documentos e informações sigilo-
sos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não 
poderão ser divulgados ou disponibilizados a tercei-
ros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo.

§ 3º É dever dos servidores públicos e dos mili-
tares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade.

§ 4º As atividades da Comissão Nacional da Ver-
dade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.

§ 5º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, 
dados e documentos públicos ou privados necessários 
para o desempenho de suas atividades.

Art. 5º As atividades desenvolvidas pela Comis-
são Nacional da Verdade serão públicas, exceto nos 
casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo 
seja relevante para o alcance de seus objetivos ou 
para resguardar a intimidade, vida privada, honra ou 
imagem de pessoas.

Art. 6º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
atuar de forma articulada e integrada com os demais 
órgãos públicos, especialmente com o Arquivo Nacio-
nal, a Comissão de Anistia, criada pela Lei nº 10.559, 
de 2002, e a Comissão Especial sobre Mortos e Desa-
parecidos Políticos, criada pela Lei nº 9.140, de 1995.

Art. 7º Os membros da Comissão Nacional da 
Verdade perceberão o valor mensal de R$ 11.179,36 
(onze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis 
centavos) pelos serviços prestados.

§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar 
ou o empregado permanente de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito 
Federal, designados como membros da Comissão, 
manterão a remuneração que percebem no órgão ou 
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entidade de origem acrescida da diferença entre esta, 
se de menor valor, e o montante previsto no caput.

§ 2º A designação de servidor público federal 
da administração direta ou indireta ou de militar das 
Forças Armadas implicará a dispensa das suas atri-
buições do cargo.

§ 3º Além da remuneração prevista neste arti-
go, os membros da Comissão receberão passagens 
e diárias, para atender aos deslocamentos, em razão 
do serviço, que exijam viagem para fora do local de 
domicílio.

Art. 8º A Comissão Nacional da Verdade poderá 
firmar parcerias com instituições de ensino superior ou 
organismos internacionais para o desenvolvimento de 
suas atividades.

Art. 9º Ficam criados, a partir de 1º de janeiro 
de 2011, no âmbito da administração pública federal, 
para exercício na Comissão Nacional da Verdade, os 
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramentos Superiores:

I – um DAS-5;
II – dez DAS-4; e
III – três DAS-3.

Parágrafo único. Os cargos previstos neste artigo 
ficarão automaticamente extintos após o término do 
prazo dos trabalhos da Comissão Nacional da Verda-
de, e os seus ocupantes, exonerados.

Art. 10. A Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca dará o suporte técnico, administrativo e financeiro 
necessário ao desenvolvimento das atividades da Co-
missão Nacional da Verdade.

Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá pra-
zo de dois anos, contados da data de sua instalação, 
para a conclusão dos trabalhos, devendo apresentar, 
ao final, relatório circunstanciado contendo as ativida-
des realizadas, os fatos examinados, as conclusões e 
recomendações.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

MENSAGEM Nº 229, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Cria a Comissão Nacional da 
Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República”.

Brasília, 12 de maio de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 14/2010 – SDH-PR/MD/MJ/MP

Brasília, 30 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à apreciação de 

Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que cria a 
Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República.

2. A criação de uma Comissão Nacional da Ver-
dade com o objetivo estratégico de promover a apura-
ção e o esclarecimento público das graves violações 
de direitos humanos praticadas no Brasil no período 
fixado pelo artigo 8º do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, 
em sintonia com uma das diretrizes constantes do 3º 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH – 3) 
publicado no final de 2009, responde a uma demanda 
histórica da sociedade brasileira.

3. O reconhecimento da memória e da verdade 
como direito humano da cidadania é dever do Esta-
do, reconhecido internacionalmente pela Organização 
das Nações Unidas e pela Organização dos Estados 
Americanos.

4. No mundo todo, foram constituídas mais de 
30 Comissões da Verdade, em contextos de transição 
política, superação de conflitos armados internos ou 
de períodos ditatoriais, uma das ferramentas daquilo 
que é denominado “justiça transicional”. Apesar dos 
diferentes contextos históricos, políticos, sociais, le-
gais e culturais e das diferentes dinâmicas e formatos 
adotados, todas as Comissões tiveram como objetivo 
principal promover a reconciliação nacional, por inter-
médio da revelação, registro e compreensão da verda-
de sobre o passado de violações de direitos humanos 
nos respectivos países.

5. Como exemplos emblemáticos podemos citar 
a Comissión Nacional sobre la Desaparición de Per-
sonas, constituída na Argentina, que teve como es-
copo a investigação dos casos de desaparecimentos 
forçados, ocorridos durante o regime de exceção en-
frentado por aquele país, e a Truth and Reconciliation 
Commission constituída na África do Sul com escopo 
de apurar violações de direitos humanos ocorridas no 
período do Apartheid, buscar indenizações e instaurar 
processos de anistia.

6. No Brasil, transcorridos mais de vinte anos 
desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
a democracia encontra-se consolidada e importantes 
passos foram dados no sentido de identificar e repa-
rar vítimas e familiares das graves violações ocorridas 
durante a ditadura militar.

7. Nesse sentido, merece destaque a Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos, criada pela 
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Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, com o obje-
tivo de reparar as famílias de uma lista inicial de 136 
pessoas e julgar outros casos apresentados para seu 
exame, além de empreender esforços na localização 
de restos mortais de pessoas desaparecidas. A criação 
dessa Comissão marca o reconhecimento da responsa-
bilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores 
ao regime instalado a partir de 1964.

8. No mesmo sentido, a Lei nº 10.559, de 13 de 
novembro de 2002, que criou a Comissão de Anistia, 
no âmbito do Ministério da Justiça, com a finalidade de 
examinar os requerimentos de reparação econômica, 
de caráter indenizatório, aos anistiados políticos que 
sofreram prejuízos em razão de perseguições políti-
cas, no período de 1946 a 1988. A referida Comissão 
desempenha importante papel na reparação daqueles 
que tiveram seus direitos violados por razões políticas, 
tendo julgado até 2009 mais de 54.803 processos.

9. Aliado ao trabalho desenvolvido pelas Comis-
sões, o Governo Federal empreendeu esforços para 
garantir acesso aos arquivos públicos referentes ao 
regime de exceção instalado em 1964 a todos os ci-
dadãos interessados. Como resultado, por determina-
ção do Presidente da República, foram encaminhados 
ao Arquivo Nacional os arquivos dos extintos Serviço 
Nacional de Informações, Conselho de Segurança Na-
cional e Comissão Geral de Investigações, além dos 
arquivos do Departamento de Polícia Federal, do Ga-
binete de Segurança Institucional e de outros órgãos 
públicos. Os acervos recolhidos foram organizados e 
digitalizados e encontram-se disponíveis para consul-
ta pelo público.

10. Soma-se a essas medidas o envio ao Con-
gresso Nacional do Projeto de Lei nº 5.228, de 2009, 
conhecido como “Projeto de Lei de Acesso a Informa-
ções”, cujo texto contempla a previsão do art. 19 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos ao garantir 
maior transparência à administração pública e redu-
zir a restrição de acesso a informações, viabilizando 
o exercício pleno da cidadania, de modo a contribuir 
para a consolidação da democracia e para a moder-
nização do Estado brasileiro.

11. Em complementação às medidas menciona-
das, é imprescindível assegurar o resgate da memória 
e da verdade sobre as graves violações de direitos hu-
manos ocorridas no período anteriormente menciona-
do, de modo a evitar que os fatos apurados voltem a 
fazer parte da história de nosso país.

12. O anexo Projeto de Lei propõe a criação da 
Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República, composta por bra-
sileiros, de reconhecida idoneidade, trajetória ética, e 

identificados com a defesa da democracia, escolhidos 
e designados pelo Presidente da República.

13. A Comissão Nacional da Verdade terá como 
objetivos:

i. esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de 
graves violações de direitos humanos praticadas 
no período mencionado, de forma a promover o 
esclarecimento circunstanciado dos casos de 
torturas, mortes, desaparecimentos forçados, 
ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 
ocorridos no exterior;

ii. identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, 
as instituições e as circunstâncias relacionadas à 
prática das violações de direitos humanos, suas 
eventuais ramificações nos diversos aparelhos 
estatais e na sociedade;

iii. encaminhar aos órgãos públicos competentes toda 
e qualquer informação obtida que possa auxiliar 
na localização e identificação de corpos e restos 
mortais de desaparecidos políticos, nos termos 
do art. 1º, da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro 
de 1995;

iv. colaborar com todas as instâncias do Poder Públi-
co para apuração de violações de direitos hu-
manos, observadas as disposições das Leis nº 
6.683, de 28 de agosto de 1979, nº 9.140, de 4 
de dezembro de 1995 e nº 10.559, de 13 de no-
vembro de 2002;

v. recomendar a adoção de medidas e políticas pú-
blicas para prevenir violações de direitos huma-
nos e assegurar sua não repetição e promover 
a efetiva reconciliação nacional; e

vi. promover, com base em seus informes, a recons-
trução da história dos casos de graves violações 
de direitos humanos, bem como colaborar para 
que seja prestada assistência às vítimas de tais 
violações.

14. Para a execução desses objetivos, a Comis-
são Nacional da Verdade poderá requisitar diretamente 
aos órgãos e entidades públicos, dados e documentos, 
ainda que classificados como sigilosos, promover audi-
ências públicas, determinar a realização de perícias e 
diligências, requisitar o auxílio de entidades e órgãos 
públicos, promover parcerias para o intercâmbio de 
informações, convocar pessoas que possam guardar 
qualquer relação com os fatos e circunstâncias exa-
minadas para colher testemunho, dentre outras prer-
rogativas.

15. O Projeto de Lei estabelece ainda o dever dos 
servidores públicos e dos militares de colaborar com 
os trabalhos da Comissão da Verdade e fixa o prazo 
de dois anos para conclusão de seus trabalhos, pre-
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vendo a apresentação de relatório circunstanciado ao 
final, especificando as atividades realizadas, os fatos 
examinados, as conclusões e recomendações.

16. Destaque-se ainda que a Comissão Nacional 
da Verdade não terá caráter jurisdicional ou persecu-
tório, em coerência com seu objetivo de promoção do 
direito à memória e à verdade.

17. A criação da Comissão Nacional da Verdade 
assegurará o resgate da memória e da verdade sobre 
as graves violações de direitos humanos ocorridas no 
período anteriormente mencionado, contribuindo para 
o preenchimento das lacunas existentes na história de 
nosso país em relação a esse período e, ao mesmo 
tempo, para o fortalecimento dos valores democráticos.

18. Para dar suporte técnico à Comissão Nacio-
nal da Verdade, serão criados, a partir de janeiro de 
2011, quatorze cargos em comissão do grupo de Di-
reção e Assessoramento Superior, sendo: um DAS-5; 
dez DAS-4; e três DAS-3.

19. A Comissão Nacional da Verdade será com-
posta de forma pluralista e será integrada por sete 
membros, designados pelo Presidente da República, 
entre brasileiros de reconhecida idoneidade e condu-
ta ética, identificados com a defesa da democracia 
e institucionalidade constitucional, bem como com o 
respeito aos direitos humanos, os quais perceberão o 
valor mensal de R$ 11.179,36 (onze mil, cento e se-
tenta e nove reais e trinta e seis centavos) pelos ser-
viços prestados.

20. São essas, Senhor Presidente, as razões 
pelas quais submetemos o anexo do Projeto de Lei à 
elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Rogerio Sottili, Nelson 
Azevedo Jobim, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, 
Paulo Bernardo Silva

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

....................................................................................
Art. 8º É concedida anistia aos que, no período 

de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação 
da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 
motivação exclusivamente política, por atos de exce-
ção, institucionais ou complementares, aos que foram 
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de 
dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei 
nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as 

promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto 
ou graduação a que teriam direito se estivessem em 
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência 
em atividade previstos nas leis e regulamentos vigen-
tes, respeitadas as características e peculiaridades 
das carreiras dos servidores públicos civis e militares 
e observados os respectivos regimes jurídicos. (Re-
gulamento)

§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efei-
tos financeiros a partir da promulgação da Constitui-
ção, vedada a remuneração de qualquer espécie em 
caráter retroativo.

§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabele-
cidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, 
dirigentes e representantes sindicais que, por motivos 
exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demi-
tidos ou compelidos ao afastamento das atividades 
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram 
impedidos de exercer atividades profissionais em vir-
tude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais 
sigilosos.

§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exer-
cer, na vida civil, atividade profissional específica, em 
decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da 
Aeronáutica nº S-50– GM5, de 19 de junho de 1964, e 
nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza 
econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do 
Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de 
doze meses a contar da promulgação da Constituição.

§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, 
tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de 
vereador serão computados, para efeito de aposenta-
doria no serviço público e previdência social, os res-
pectivos períodos.

§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo 
aplica-se aos servidores públicos civis e aos empre-
gados em todos os níveis de governo ou em suas fun-
dações, empresas públicas ou empresas mistas sob 
controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que 
tenham sido punidos ou demitidos por atividades pro-
fissionais interrompidas em virtude de decisão de seus 
trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-
-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978 ou por motivos 
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão 
dos que foram atingidos a partir de 1979, observado 
o disposto no § 1º.
....................................................................................

LEI Nº 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979

Concede anistia e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
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LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995

Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em 
razão de participação, ou acusação de participação, em 
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências.

Art. 1º São reconhecidos como mortas, para to-
dos os efeitos legais, as pessoas relacionadas no ane-
xo I desta lei, por terem participado, ou tenham sido 
acusadas de participação, em atividades políticas, no 
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 
1979, e que, por este motivo, tenham sido detidas por 
agentes públicos, achando-se, deste então, desapa-
recidas, sem que delas haja notícias.

Art. 1º São reconhecidos como mortas, para to-
dos os efeitos legais, as pessoas que tenham partici-
pado, ou tenham sido acusadas de participação, em 
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 
1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, 
tenham sido detidas por agentes públicos, achando-
-se, deste então, desaparecidas, sem que delas haja 
notícias. (Redação dada pela Lei nº 10.536, de 2002)
....................................................................................  

LEI N° 10.559, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Regulamenta o art. 8º do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias e dá 
outras providências.

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

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido vai às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Diretos Humanos e Legislação Participativa e de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, em nome da Liderança 
do PSDB, o grande Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pensei eu, Presidente, que o país, de-
pois que nós, Senadores, derrubamos a CPMF, pensei 
eu, brasileiros e brasileiras, que o assunto estava en-
cerrado e que tão cedo as autoridades brasileiras – ou 
nunca mais – pudessem falar em aumento de impostos, 
neste país. Eu me enganei e me enganei feio. Ao ler os 
jornais desta semana, volta novamente o governo bra-
sileiro a querer tirar dos bolsos dos pobres brasileiros 

mais dinheiro. Diz o governo que para a saúde; diz o 
Senador Mário Couto que para a corrupção.

A Ministra Ideli Salvatti, Ministra das Relações 
Institucionais, a inteligente Ministra – o governo está 
bem servido – diz que é certa a cobrança de mais im-
postos que vêm com outro nome, mas que é o mes-
mo imposto derrubado aqui, neste Senado Federal, a 
CPMF. A Câmara já disse não; o Senado precisa dizer 
não também.

A saúde no Brasil está falida e a corrupção está 
ativa.

Eu queria que algum brasileiro ou algum Senador 
da República, seja de que Partido for, viesse a esta 
tribuna mostrar que a saúde no Brasil está viva, está 
servindo o povo brasileiro. Esse é um desafio que faço 
a qualquer Senador da República, a qualquer Sena-
dora da República, que venha a esta tribuna provar ao 
povo brasileiro que a saúde neste País está bem, que o 
povo está bem atendido, que o hospital público funcio-
na corretamente e melhora a saúde do povo brasileiro. 

Apontem-me um hospital que seja público e fun-
cione adequadamente neste País. Aqueles que não 
podem pagar hospitais, como o Sírio Libanês e outros, 
sabem que ao entram doente num hospital público, 
hoje, dificilmente os parentes não terão que chorar a 
sua morte. Está mais do que comprovado, Sr. Presi-
dente, que 90% dos doentes que entram em hospitais 
públicos, com qualquer doença, saem de lá mortos 
por infecções generalizadas, concebidas nos próprios 
hospitais públicos, com contratos de limpeza vencidos 
e não pagos, carregados de infecções, que basta um 
doente entrar ali para ser atingido. E o Governo quer 
cobrar impostos! Cobraram anos e anos, tiraram anos 
e anos dinheiro do bolso dos brasileiros com a CPMF, 
foram anos e não tiveram a capacidade para melhorar 
a saúde no Brasil. Não é dinheiro, brasileiras e brasi-
leiros! É falta de capacidade, é falta de gestão pública, 
brasileiros, e é o excesso de corrupção neste País.

São R$69 bilhões de corrupção neste País, bra-
sileiros!

Vou mostrar à Nação, vou mostrar à dona de 
casa, vou mostrar ao trabalhador brasileiro, vou mos-
trar ao pobre aposentado brasileiro que o aposentado 
que mais sofre neste mundo inteiro é o aposentado 
brasileiro. Quanto lutamos, quanto perseguimos essa 
causa para que pudessem melhorar o sofrimento dos 
aposentados brasileiros!

O Governo tem raiva dos aposentados brasilei-
ros! O governo não gosta dos aposentados brasileiros! 
O governo não liga para os aposentados brasileiros!

Olhem, Nação brasileira, a TV Senado. Se for 
possível, TV Senado, eu queria mostrar ao Brasil, meu 
nobre operador da TV Senado, quanto você, brasilei-
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ro, e quanto você, brasileira, quanto você, trabalhador 
brasileiro, que sai da sua casa numa situação difícil de 
transporte e que volta para sua casa numa situação 
difícil de transporte, porque o transporte é de péssima 
qualidade neste País...

Aliás, a única coisa boa que nós temos neste 
País é a Bolsa Família.

Mas eu vou mostrar para você quanto é que você 
paga. Cada brasileiro tira do seu salário, tira daquilo 
que ganha, ganha com dignidade, ganha com o seu 
suor, ganha com o seu trabalho, ganha pagando os 
produtos altos, ganha pagando uma inflação, que di-
zem que não existe, mas é mentira! A dona de casa 
que vai ao supermercado sabe que a inflação está de 
volta novamente neste País. Não adianta enganarem 
o povo brasileiro! O PT tem muita qualidade nisso. O 
PT aprendeu a enganar o povo brasileiro, e não é de 
hoje. É de muito tempo que o PT aprendeu, mas, de 
vez em quando, vem a realidade.

Dizem que mentira tem pernas curtas. Esta que 
eu falo hoje é uma. Diziam que, quando acabasse a 
CPMF, a arrecadação ia cair. Mentira! Não caiu, Nação 
brasileira! Está aqui na minha mão, e eu vou mostrar 
ao Brasil quanto o povo brasileiro já pagou hoje de 
imposto. Hoje, atualizado, Brasil, este dinheiro arreca-
dado por que não é aplicado na saúde? Por que não é 
aplicado na educação? Para onde vai esse dinheiro? 
Parte dele eu sei para onde vai, Nação! Parte dele eu 
sei que vai para os bolsos dos corruptos do Governo, 
a maioria petistas.

E não adianta ficarem com raiva de mim! Eu não 
tenho medo de cara feia! São os petistas que evolu-
íram com essa desgraça chamada corrupção neste 
País. Foram eles, foram os petistas!

Olhe, Brasil! Mostre, TV Senado! Eu vou ler pri-
meiro, TV Senado, para depois mostrar. Sabe quanto 
você pagou, brasileiro e brasileira?

Meu nobre Secretário da Mesa Diretora Cícero 
Lucena, eminente Senador da República, paraibano 
legítimo, V. Exª vai escutar, estarrecido, os números que 
o povo da Paraíba pagou para ter uma saúde melhor, 
para ter uma educação melhor, Senador, para poder 
andar nas ruas e não ser assaltado todos os dias pelos 
bandidos que tomaram conta das nossas capitais, que 
tomaram conta dos nossos interiores, que barbarizam 
o povo brasileiro, que matam, que assaltam, e não se 
toma providência alguma!

O que aconteceu, brasileiras e brasileiros, o que 
aconteceu com esses cinco ministros que saíram dos 
ministérios, uns acusados de corrupção comprovada? 
A imprensa parou, os noticiários pararam, as especu-
lações pararam. Nada mais vai acontecer, Nação! E o 

seu dinheiro foi embora, o seu dinheiro foi para o ralo. 
E assim é para sempre!

Olhe, meu nobre Senador da Paraíba, será que eu 
consigo ler esses números todos? Quando eu estudei 
no curso primário, era assim: unidade, milhar, milhão, 
bilhão, trilhão. Mas aqui acho que vai passar: unidade, 
milhar, milhão, bilhão, trilhão. Não dá! O número é mui-
to grande. É muito dinheiro: um trilhão! Nós estamos 
no final do mês de setembro, Brasil. No final do mês 
de setembro! Ano atrasado, nós não passamos de um 
trilhão durante o ano. Ano passado, nós só passamos 
de um trilhão em dezembro. Este ano, Nação brasileira, 
nós já passamos de um trilhão no mês de setembro, 
Brasil! E ainda querem cobrar mais impostos, Brasil! 
Eu não acredito que tenham a coragem, o cinismo de 
mandar para este Senado mais impostos para cobrar 
da população brasileira, sem retornar ao povo brasilei-
ro a qualidade da saúde, da educação, da segurança, 
dos transportes, dos portos, dos aeroportos deste País!

Um bilhão, cinquenta e oito bilhões, quinhentos e 
sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três 
mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e nove 
centavos! Cansa! Cansa ler o montão de dinheiro que 
a senhora e o senhor, trabalhadores brasileiros, já pa-
garam para ter saúde, e não têm. E eles querem mais, 
Brasil! Eles querem mais, Brasil!

Outro dia, Presidente, eu estava sentado em fren-
te à televisão na sala com meus filhos. De repente, o 
jornal Globo coloca no ar uma entrevista com a Presi-
denta Dilma. E aí perguntou o repórter à Presidenta: 
quantos empregados a senhora tem na sua residência?

Ei, psiu, Senador Cícero Lucena, olhe para mim. 
Olhe, Senador. Sabe qual foi a resposta da Presiden-
ta? V. Exª deve ter visto a reportagem. É um absurdo, 
é deprimente a Nação escutar isso. Seja o Palácio que 
for, é deprimente escutar, em um país pobre, um país 
onde há miseráveis, um país onde existe a fome, um 
país onde há corrupção, um país onde há desonesti-
dade, é triste escutar da Presidenta que ela tem 143 
funcionários! A mulher do Lula tinha cem pares de 
sapatos! Um dia me perguntaram, depois que eu falei 
isso na tribuna: “Ela é parente de centopeia?” A faixa 
da Presidenta do Brasil, uma faixa de um Presidente 
do Brasil, sabe quanto custa, brasileiros? Isso não sou 
eu que estou inventando, é o Tribunal de Contas da 
União: custa R$50 mil. Uma faixa!

Como é que o Governo quer cobrar impostos, se 
ele não contém os gastos públicos?

O problema é o seguinte, neste País: quando 
querem mais dinheiro, em quem eles pensam? “Vamos 
tirar do povo. Vamos tirar do povo.”

É por isso, Presidente, que eu venho aqui à tri-
buna...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Mário Couto, 
só um informe rápido.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Só para comunicar ao Plenário, conforme foi 
anunciado ontem, que nós temos hoje sessão do Con-
gresso Nacional, que teria que se iniciar às 19 horas, 
e a Câmara está esperando.

Solicito a V. Exª, vou lhe dar inclusive mais um 
minuto, e depois encerramos a sessão, para iniciar a 
sessão do Congresso.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª seria a última pessoa que eu esperaria que me 
tirasse da tribuna, última.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pode ter certeza absoluta de que eu não o farei. 
V. Exª está com a palavra. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou 
encerrar, Sr. Presidente.

O povo é quem paga a conta. O povo é quem 
paga a conta da corrupção. A conta maldita de R$96 
bilhões quem paga é você! Você é quem paga essa 
conta! Mas espero, povo brasileiro, que o Governo 
tenha vergonha de mandar esse processo, cobrando 
mais imposto da população brasileira!

Senador Paulo Paim, muito obrigado. Apenas 
ultrapassei dois minutos.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Não, V. Exª ficou no horário perfeito, e normalmente 
dou mais cinco ou dez minutos. 

Vou encerrar a sessão. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem, entendendo a necessidade da Liderança do 
Governo no Congresso de abrir a sessão do Congres-
so, mesmo estando inscrito desde cedo pela Liderança 
do PMDB para falar, e tendo sido extremamente gene-
roso com as homenagens que esta Casa justamente 
prestou hoje a importantes meios de comunicação da 
Igreja Católica, de movimentos importantes da área 
social deste País, eu gostaria de pedir que se desse 
como lido o meu discurso, para que se registre a ida 
da Presidenta ao Estado do Amazonas lançar o Bolsa 
Verde, inspirado no Bolsa Floresta, que era um progra-
ma fundamental de inclusão, de cidadania e de renda 
para brasileiros que estão absolutamente excluídos e 

que guardam o grande patrimônio brasileiro, que é a 
Floresta Amazônica.

Compreendendo a necessidade da Liderança do 
Governo no Congresso, mesmo assistindo permanen-
temente à participação de V. Exªs da tribuna, tenho a 
compreensão dessa necessidade e peço que V. Exª, 
por gentileza, dê como lido o nosso discurso.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR EDUARDO BRAGA.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Presidente Dilma Roussef estará 
nesta quarta-feira em Manaus para lançar o programa 
Bolsa Verde, uma vertente do Plano de Superação da 
Extrema Pobreza – Brasil sem Miséria, que visa a re-
tirar16,2 milhões de brasileiros da extrema pobreza, 
por meio de ações de transferência de renda, inclusão 
produtiva, e acesso a serviços públicos nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, saneamento e 
energia elétrica.

Lançado em 2 de junho passado através da Medi-
da Provisória nº 535, cuja apreciação consta da pauta 
desta sessão, o Bolsa Verde é um programa de trans-
ferência de renda voltado para as famílias em situação 
de extrema pobreza que promovam a conservação 
ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.

Dos 16,2 milhões de brasileiros que vivem em 
situação de extrema pobreza, 47% estão na área rural.

O Bolsa Verde pagará, a cada trimestre, 300 
reais por família que preserve florestas nacionais, re-
servas extrativistas e de desenvolvimento sustentável. 
O valor será transferido por meio do cartão do Bolsa 
Família. A meta é conseguir a adesão de mais de 14 
famílias neste ano.

Proteção em áreas de Preservação Permanente 
e extrativismo com base em boas práticas com mane-
jo adequado são algumas atividades de preservação 
ambiental que serão contempladas pelo Bolsa Verde.

O programa é um incentivo para a preservação. 
O agricultor pode e deve continuar a plantar em seu 
roçado mandioca, milho e outras culturas, desde que 
de forma sustentável.

Para participar do Bolsa Verde, é preciso que o 
responsável pela família beneficiada se cadastre no 
Programa de

Apoio à Conservação Ambiental, mantido pelo 
Ministério do Meio Ambiente.

Acredito que o Bolsa Verde foi buscar sua inspira-
ção no nosso Bolsa Floresta, que introduzimos quando 
tivemos a honra de governar o Estado por oito anos.

O Amazonas foi pioneiro nesse programa de re-
conhecimento do Guardião da Floresta, do pagamento 
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por serviços ambientais, um tema que hoje domina o 
debate sobre o meio ambiente.

Sr. Presidente, as famílias que vivem no interior 
da Amazônia em extrema pobreza terão agora mais 
uma oportunidade de aumentar sua pequena renda, 
como pagamento pelos serviços ambientais prestados. 
Esses serviços são inúmeros e podem mobilizar toda 
a população carente.

Basta dizer que a criação e a manutenção de 
unidades de conservação impediram a emissão de 
quase três bilhões de toneladas de carbono. Nove por 
cento da água captada de consumo humano são de 
Unidades de Conservação, segundo dados do Minis-
tério do Meio Ambiente.

Sr. Presidente, o programa Bolsa Verde integra-
-se a um conjunto de ações que o Governo Federal já 
vem desenvolvendo com a utilização de diversificados 
incentivos para garantir a proteção da floresta, um le-
gado das atuais e das futuras gerações.

O Plano de Prevenção e Controle do Desmata-
mento na Amazônia, envolvendo 14 ministérios e a 
Presidência da República está sendo implementado.

As áreas mais vulneráveis passaram a contar 
com ações da Operação Arco Verde, Terra Legal e 
Mais Ambiente, garantindo que as pessoas continuem 
retirando seu sustento dos recursos naturais, porém 
preservando a floresta.

No plano agrícola, o Programa Agricultura de 
Baixo Carbono prevê investimentos de três bilhões e 
150 milhões de reais para financiar projetos agrope-
cuários com juros reduzidos e prazos de pagamento 
diferenciados, que permitam compatibilizar a produção 
agropecuária com o meio ambiente.

Também merecem destaque as chamadas linhas 
verdes do Pronaf, utilizadas para que os agricultores 
familiares tenham melhores condições de financia-
mento de suas atividades agropecuárias sustentáveis.

Sr. Presidente, a presença da Presidente Dilma 
Roussef no Amazonas e em Manaus assinala e refor-
ça o compromisso renovado de Sua Excelência com 
o presente e o futuro da Amazônia e do Amazonas 
em particular.

As recentes ações do Governo Federal em rela-
ção ao Amazonas caminham na direção do fortaleci-
mento e da definitiva consolidação do Pólo Industrial 
e da Zona Franca de Manaus.

A Presidente já anunciou de público, sua decisão 
de prorrogar por mais um extenso período a vigência 
dos incentivos fiscais que sustentam a Zona Franca 
de Manaus e permitem que um dos mais avançados 
pólos industriais do mundo opere no centro da mais 
extensa floresta tropical, cuidando, simultaneamente, 
de sua preservação e de sua conservação.

De nossa parte estaremos vigilantes para denun-
ciar e impedir, se necessário pela via judiciária, como 
já o fizemos, que ações de desestabilização da Zona 
Franca de Manaus, através da extensão inconstitucio-
nal e predatória de seus incentivos a outras regiões do 
País possam tornar-se realidade.

Para nós, como representantes da bancada do 
Amazonas no Congresso e,tenho certeza, para todos 
os amazonenses que lhe asseguraram uma ampla 
vitória nas urnas no pleito do ano passado, será sem-
pre um prazer renovado receber a Presidente Dilma 
Roussef em nossa terra.

Estaremos, todos, aguardando ansiosamente sua 
chegada a Manaus.

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

RS) – Senador Eduardo Braga, a Presidência agra-
dece o entendimento de V. Exª, que será atendido, na 
forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Flexa Ribei-
ro, Alvaro Dias e Romero Jucá enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o inciso I e §2º do art. 210 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “Política industrial 
ou lobby”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 15 de setembro de 2011.

O editorial destaca que o ministro do trabalho, 
Carlos Lupi, escolheu o caminho errado, e um tan-
to estranho, para avançar o debate sobre o poder de 
competição da indústria brasileira. Segundo o ministro, 
o governo deveria ter aumentar o imposto de importa-
ção de veículos estrangeiros e reduzir o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) pago pelos fabricantes 
em operação no país. O assunto, reconheceu, perten-
ce à área do Ministério da Fazenda, mas apesar deste 
detalhe, recomendou uma cuidadosa consideração de 
suas propostas. Um lobista profissional não teria sido 
mais enfático. 

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 CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para fazer 
da matéria intitulada “Como nos rincões”, publicada 
pela revista Veja de 21 de setembro de 2011.

A matéria afirma que o deputado federal do PT, 
Roberto Policarpo, é acusado de comprar votos de 
sem-terra, oferecendo transporte, dinheiro, lanche e 
até cargos públicos. Ele está sendo acusado de arre-
gimentar e pagar 4000 reais a um grupo de quarenta 
trabalhadores sem-terra em troca de votos.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

 
COMO NOS RINCÕES

Veja – 19/09/2011

Deputado do PT é acusado de comprar votos de 
sem-terra, oferecendo transporte, dinheiro, lanche e até 
cargos públicos. Isso aconteceu em Brasília.

Em 2004, o senador João Capiberibe e sua mu-
lher, a depurada Janete Capiberibe, ambos eleitos 
pelo Amapá, tiveram o mandato cassado depois que 
um processo judicial concluiu que eles compraram o 
voto de dois eleirores por pouco mais de 20 reais cada 
um. O deputado federal Robeno Policarpo, do PT de 
Brasília, encontra-se diante de um problema parecido. 
Ele está sendo acusado de arregimentar e pagar 4000 
reais a um grupo de quarenta trabalhadores sem-terra 
em troca de votos. Em 3 de outubro do ano passado, 
o dia da eleição, a polícia interceptou um ônibus sus-
peito de transportar ilegalmente eleitores. Os passa-
geiros, que moravam em um acampamento rural nos 
arredores da capital, confessaram metade do crime. 
Admitiram ter aceitado a “carona” para ir até as se-
ções de votação, mas disseram que não sabiam que 
aquilo era proibido. O motorista, que também alegou 
inocência, contou que o ônibus fora emprestado por 
um empresário e que todos ali eram fiéis de uma tal 
igreja Assembleia União da Fé. A Polícia Federal abriu 
um inquérito para apurar o caso. Porém, sem maiores 
evidências sobre a identidade dos responsáveis ou 
sobre os beneficiários da fraude, as investigações não 

evoluíram – até a semana passada, quando começou 
a surgir a ourra metade da história.

Depois de ficar sete dias preso e aguardar por 
quase um ano um emprego público que não veio, o 
motorista do ônibus, Francisco Manoel do Carmo, 
resolveu revelar a pane mais importante da história: 
ele confessou que recebeu 4000 reais do deputado 
petista para arregimentar os sem-terra. Com o dinhei-
ro, alugou o ônibus, comprou comida para os elei-
tores e distribuiu santinhos com o nome, o número 
e a foto dos candidatos nos quais o grupo deveria 
votar – o depurado Robeno Policarpo e o governador 
Agnelo Queiroz, também do PT. “0 dinheiro nos foi 
entregue pela mulher do deputado, no comitê dele. 
Ela tirou um maço de notas de um envelope pardo e 
o entregou nas mãos da minha mulher. Nos pediram 
para selecionar e trazer para cá os acampados que 
tinham título eleitoral de Brasília”, conta Francisco, 
que, além dos 600 reais que embolsou pelo trabalho, 
afirma ter recebido a garantia do deputado de que, 
se eleito seria recompensado com um emprego no 
governo petista.

A versão do motorista foi confirmada por Edmilson 
Lopes, um dos coordenadores da campanha do parla-
mentar. “0 deputado me orientou pessoalmente a provi-
denciar o transporte dos sem-terra”, diz o ex-assessor. 
Presidente do PT de Brasília, Roberto Policarpo confirma 
que Edmilson foi um de seus auxiliares na campanha, 
mas diz que nem ele nem sua mulher, Maria do Socor-
ro sabem dos fatos: “Nunca ouvi falar dessa história 
de ônibus apreendido. Isso só pode ser vingança de 
alguém, chantagem de quem perdeu o emprego”. Até 
abril deste ano, Edmilson tinha um cargo no governo de 
Brasflia, ganhava 2700 reais e era subordinado à esposa 
do deputado. Mais um pequeno mas triste e simbólico 
exemplo de descaso pela ética do partido que chegou 
ao poder justamente para restaurá-la.

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 artigo intitulado, “O germe do autoritarismo”, 
publicado pelo jornal Estado O Globo em sua edição 
de 4 de julho de 2011.

Segundo o autor, professor Denis Lerrer Rosen-
field, “a nação está adormecida. Governantes e parla-
mentares estão dando uma amostra do que não deveria 
ser um comportamento exemplar de um representante 
do povo. O exemplo funciona ao contrário, como aqui-
lo que não deveria ser feito. A mensagem que esses 
representantes estão passando aos cidadãos é a se-
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guinte: locupletem-se com o dinheiro público, com os 
impostos de cada um de nós”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR 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. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Presidenta Dil-
ma Rousseff tornou-se a primeira mulher a abrir da 
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 21 
de setembro de 2011, na sexagésima sexta edição 
da cerimônia. Este importante marco histórico, para 
muito além do conteúdo do discurso da Chefe de Es-
tado e de Governo brasileira, sinaliza para o mundo 
o quanto a sociedade brasileira tem progredido, no 
curso das últimas décadas.

Para muito além da mera retórica, trabalhamos 
em conjunto pela convalidação, na práxis da vida co-
tidiana, de nossas aspirações de igualdade, equidade, 
não-discriminação e de justiça, devidamente reconhe-
cidas em nosso texto constitucional.

A diplomacia brasileira apresenta indiscutível 
coerência em seus posicionamentos, na arena inter-
nacional. Nesse sentido, a Presidenta Dilma Rousseff 
agiu acertadamente ao reiterar nosso histórico pleito 
por um assento permanente no Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas.

De fato, agiu bem a mandatária brasileira ao 
sublinhar que o Brasil, que vive em paz com seus vi-
zinhos há mais de 140 anos, detém todas as creden-
ciais para integrar, em caráter permanente, um órgão 
que se ocupa da manutenção da paz e da segurança 
internacionais.

Ao cumprimentar o Sudão do Sul por seu recen-
te ingresso na ONU, a Presidenta também manifestou 
outra posição política relevante do Brasil, no que diz 
respeito ao reconhecimento, pela Organização, do 
Estado da Palestina, medida que entendemos funda-
mental para o revigoramento do processo de paz no 
Oriente Médio.

Srªs e Srs. Senadores, em seu discurso na ONU, 
a Presidenta Dilma Rousseff manifestou sua pre-
ocupação acerca da crise financeira global, capaz 
de provocar uma indesejável, porém factível ruptura 
social e política de alcance internacional, desdobra-
mento que resulta na necessidade de que o mundo 
se una em torno de órgãos representativos, como o 
G-20 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para 
superar o problema.

Faz-se necessário, na visão da mandatária, que 
a sociedade internacional combata a dita “guerra cam-
bial”, evitando as medidas econômicas protecionistas. 
No âmbito das decisões internas, a Presidenta reiterou 
a importância da nossa política de combate à miséria, 
bem como o acerto no controle rigoroso de gastos go-
vernamentais, do qual resulta o vistoso superávit das 
contas públicas brasileiras.

Srªs e Srs. Senadores, ressaltamos, igualmen-
te, a importância reservada, na fala da Presidenta, à 
implementação de políticas de desenvolvimento asso-
ciadas às operações de paz em países conflagrados. 
O Brasil, relembrou a mandatária, tem desenvolvido 
importantes trabalhos humanitários e de segurança em 
países como o Haiti, por meio da operação Minustah, 
e na Guiné-Bissau.

Gostaríamos de parabenizar a Presidenta Dilma 
Rousseff por sua iluminada participação na Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas, no início daquele que 
será, segundo suas próprias palavras, “o século das 
mulheres”.

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

RS) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2011 
 (Proveniente da Medida Provisória nº 535, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 24, de 2011, que institui o 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
e o Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 
de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 535, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
2011)

Relatora revisora: Senadora Marta Su-
plicy

(Sobrestando a pauta a partir de: 18-7-
2011) 

Prazo final prorrogado: 13-10.2011 

2  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2011  
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, que dispõe sobre as ativi-
dades do médico-residente; e trata das contri-
buições devidas aos conselhos profissionais 
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em geral (proveniente da Medida Provisória 
nº 536, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
2011) 

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia 
(Sobrestando a pauta a partir de: 21-8-

2011) 
Prazo final prorrogado: 3-11-2011 

3  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 537, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da De-
fesa e da Integração Nacional, no valor global 
de quinhentos milhões de reais, para os fins 
que especifica. 

(Lida no Senado Federal no dia 16-9-
2011) 

Relator revisor: Senador Cyro Miranda 
(Sobrestando a pauta a partir de: 21-8-2011) 

Prazo final prorrogado: 3-11-2011 

4  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo deter-
minado firmados com fundamento na alínea 
g do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993; altera a Lei nº 12.337, 
de 12 de novembro de 2010; e dá outras pro-
vidências. 

(Lida no Senado Federal no dia 16-9-2011) 
Relator revisor: Senador Valdir Raupp 
(Sobrestando a pauta a partir de: 28-8-

2011) 
Prazo final prorrogado: 10-11-2011 

5  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011) 

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

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 

Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta. 

6  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

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

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

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

CMA.) 

7  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011) 

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

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

CDH; 
– emissão de parecer da CRE.) 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências. 
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Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano. 

9  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos. 

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner. 

10  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

11  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-
nador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo o território 
nacional. 

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 

o Projeto): favorável, nos termos do Substitu-
tivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas apresentadas ao Substitutivo, 
em turno suplementar, perante à Comissão): 
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo). 

12  
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno. 

13  
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano. 

14  
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 947, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, solicitando voto de con-
gratulações e aplausos pelos 93 anos do 
ex-Presidente da África do Sul e Nobel da 
Paz -Nelson Mandela, comemorado no dia 
18 de julho de 2011. 

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 
minutos.)
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Ata da 172ª Sessão, Deliberativa Extraordinária, 
em 28 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a sessão às 12 horas e 16 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 35 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2011 

(Nº 2.786/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato, que renova a concessão 
outorgada à Rádio Barbacena Ltda. para 
explorar serviço de Radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de fevereiro de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Barbacena Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 98, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art, 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., no mu-
nicípio de Friburgo – RJ;

2 – Rádio Vale Aprazível Ltda., no município de 
Jaguaquara – BA;

3 – Rádio Entre Rios Ltda., no município de Pal-
mitos – SC;

4 – Rádio Difusora de Cambé Ltda., no município 
de Cambé – PR;

5 – Rádio Globo S.A., no município do Rio de 
Janeiro – RJ;

6 – Rádio Londrina S.A., no município de Lon-
drina – PR;

7– Sociedade Campograndense de Radiodifusão 
Ltda., no município de Campo Grande – MS;

8 – Rádio Difusora de Penápolis Ltda., no muni-
cípio de Penápolis – SP; 

9 – Rádio Colonial Ltda., no município de Três 
de Maio – RS;

10 – Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no mu-
nicípio de Viçosa – MG;

11 – Rádio Barbacena Ltda., no município de 
Barbacena – MG;

12 – Rádio Itamaraty Ltda., no município de Pi-
ripiri – PI;

13 – Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no mu-
nicípio de Catanduva – SP; e

14 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., no 
município de Fernandópolis – SP.

Decretos de 8 de fevereiro de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

15 – Rádio Integração de Carmo do Paranaíba 
Ltda., no município de Carmo do Paranaíba – MG;

16 – Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no mu-
nicípio de Imperatriz – MA; 

17 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., no municí-
pio de Gravataí – RS;

18 – Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda., 
no município de Capivari – SP;

19 – Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., no 
município de Lucélia – SP;

20 – Fundação João Paulo II, no município de 
Cachoeira Paulista – SP;

21 – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., no 
município de Santo Antônio da Patrulha – RS:

22 – TV Clube de Teresina S.A., no município de 
Teresina – PI;

23 – Sistema Norte de Rádio Ltda., no município 
de Serra – ES;

24 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, no muni-
cípio de Cuiabá – MT;

25 – Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé 
Ltda., no município de Bagé – RS;

26 – Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., no 
município de Auriflama – SP;

27 – Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., no muni-
cípio de Cardoso – SP;
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28 – Fundação Cristã Educativa, no município 
de Itapuranga – GO;

29 – Rádio Metrópole e Crissiumal Ltda., no mu-
nicípio de Crissiumal – RS;

30 – Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., no município 
de José Bonifácio – SP;

31 – Rádio Imigrantes de Turvo Ltda., no muni-
cípio de Turvo – SC;

32 – Rádio Jaraguá Ltda., no município de Jara-
guá do Sul – SC; e

33 – Rádio Cultura de Bariri Ltda., no município 
de Bariri – SP;

Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente):

34 – Sociedade Rádio Difusora Alegretense Ltda., 
no município de Alegrete – RS;

35 – Fundação João Paulo II, no município de 
Gravatá – PE;

36 – Rádio Independente de Barretos Ltda., no 
município de Barretos – SP;

37 – Rádio Santa Rosa Ltda., no município de 
Santa Rosa – RS;

38 – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., no mu-
nicípio de São Joaquim – SC;

39 – Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no mu-
nicípio de Manaus – AM;

40 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no 
município de Monte Aprazível – SP;

41 – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., no 
município de Quirinópolis – GO;

42 – Rádio Sisal de Conceição do Coité S.A., no 
município de Conceição do Coité – BA;

43 – Rádio Educadora de Taió Ltda., no municí-
pio de Taió – SC;

44 – Emissoras Continental de Campos Ltda., no 
município de Campos dos Goytacazes – RJ; e

45 – Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., no 
município de Piracicaba – SP.

Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente):

46 – Rádio Sentinela do Vale Ltda., no município 
de Gaspar – SC;

47 – Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no muni-
cípio de Sorocaba – SP;

48 – Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda., no 
município de Vitória – ES;

49 – Rádio Difusora de Piranga Ltda., no muni-
cípio de Piranga – MG;

50 – Rádio Jornal de Sergipe Ltda., no município 
de Aracajú – SE; e

51 – Super Radiodifusão Ltda., no município de 
Canoas – RS.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 655/2009 – MC

Brasília, 11 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.035228/2004, em 
que a Rádio Barbacena Ltda solicita renovação da ou-
torga concedida para explorar serviço de Radiodifusão 
sonora, em ondas médias, no Município de Barbace-
na, Estado de Minas Gerais, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida, originariamente, à Rá-
dio Barbacena S/A, pela Portaria MVOP nº 962, de 17 
de novembro de 1945, publicada no Diário Oficial da 
União em 23 de novembro de 1945, posteriormente, 
autorizada a efetuar a transformação do tipo societário 
para sociedade por cotas de responsabilidade limita-
da pela Portaria nº 243, de 27 de outubro de 1988 e, 
renovada pelo Decreto de 14 de maio de 1997, pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia 15 subse-
quente, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 141, de 
2001, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 
de maio de 2001.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 210, DE 2011 

(Nº 2.796/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Fortale-
za, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 541, de 10 de agosto de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 14 de abril de 2005, a 
permissão outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Fortaleza, Estado do Ceará.

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

MENSAGEM Nº 99, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 672, de 26 de dezembro de 2005 
– Rádio FM Vale do Sol Ltda., no município de Santo 
Antônio da Platina – PR;

2 – Portaria nº 224, de 18 de abril de 2006 – Rá-
dio Rainha FM Ltda., no município de Bento Gonçal-
ves – RS;

3 – Portaria nº 559, de 13 de setembro de 2006 
– Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município 
de Viçosa – MG;

4 – Portaria nº 299, de 19 de junho de 2007 – 
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de 
Sorocaba – SP;

5 – Portaria nº 402, de 24 de julho de 2007 – Rá-
dio Eldorado Ltda., no município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 615, de 6 de novembro de 2007 
– Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., originalmen-
te Rádio Pioneira de Teresina Ltda., no município de 
Teresina – PI;

7 – Portaria nº 750, de 18 de dezembro de 2007 – 
Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., originalmente Rádio 
Atlântica de Frequência Modulada Ltda., na cidade de 
Cornélio Procópio – PR;

8 – Portaria nº 764, de 18 de dezembro de 2007 
– Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., no município 
de Taió – SC;

9 – Portaria nº 344, de 12 de junho de 2009 – So-
ciedade de Cultura Rádio Parecis Ltda., no município 
de Porto Velho – RO;

10 – Portaria nº 434, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Meridional Ltda., no município de Uberaba – MG;

11 – Portaria nº 435, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., no município de Be-
bedouro – SP;

12 – Portaria nº 436, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Vale dos Sinos Ltda., no município de Campo 
Bom – RS;

13 – Portaria nº 515, de 8 de agosto de 2009 – 
Rede Comunitária de Comunicações de Santana do 
Livramento Ltda., no município de Santana do Livra-
mento – RS;

14 – Portaria nº 517, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio e TV Correio Ltda., no município de Campina 
Grande – PB;

15 – Portaria nº 518, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Liberal FM Ltda., no município de Dracena – SP;

16 – Portaria nº 519, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Arvorezinha – RS;

17 – Portaria nº 523, de 10 de agosto de 2009 – 
Antena Um Radiodifusão Ltda., no município de São 
Paulo – SP;

18 – Portaria nº 525, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Mirante Ltda., no município de São João da 
Boa Vista – SP;

19 – Portaria nº 526, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda., no município 
de Florianópolis – SC;

20 – Portaria nº 527, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Independente de Barretos Ltda., no município 
de Barretos – SP;

21 – Portaria nº 528, de 10 de agosto de 2009 
– Fênix Radiodifusão Ltda., originalmente Rádio Difu-
são Carvalho & Martins, no município de Itajobi – SP;

22 – Portaria nº 529, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Cidade de Campinas Ltda., no município de 
Itu – SP;

23 – Portaria nº 530, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., originalmente 
Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., no município de 
Niterói – RJ;

24 – Portaria nº 534, de 10 de agosto de 2009 – 
Empresa Radiofônica Ouro Branco Ltda., no município 
de Teotônia – RS;
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25 – Portaria nº 540, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Vox 90 Ltda., originalmente Rádio Cultura de 
Americana Ltda., no município de Americana – SP;

26 – Portaria nº 541, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Mares Ltda., no município de Forta-
leza – CE;

27 – Portaria nº 542, de 10 de agosto de 2009 
– Rede Triunfo de Comunicações Ltda., no município 
de Itamaraju – BA;

28 – Portaria nº 543, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Castelo Branco Ltda., no município de Divi-
nópolis – MG;

29 – Portaria nº 547, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Princesa da Mata Ltda., no município de Mu-
riaé – MG;

30 – Portaria nº 573, de 14 de agosto de 2009 – 
Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;

31 – Portaria nº 574, de 14 de agosto de 2009 
– Emissoras Diário da Região Ltda., no município de 
Mirassol – SP;

32 – Portaria nº 575, de 14 de agosto de 2009 – 
Rádio Transamérica FM Ltda., no município de Ponta 
Porã – MS;

33 – Portaria nº 582, de 18 de agosto de 2009 
– Sistema FM de Rádio Ltda., no município de For-
miga – MG;

34 – Portaria nº 587, de 18 de agosto de 2009 
– Rádio Paulista de Avaré Ltda., no município de Ava-
ré – SP;

35 – Portaria nº 608, de 24 de agosto de 2009 – 
Rádio Sociedade Independente de Porteirinha Ltda. 
– ME, no município de Porteirinha – MG;

36 – Portaria nº 653, de 31 de agosto de 2009 
– Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda., no mu-
nicípio de Vitória – ES;

37 – Portaria nº 657, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio FM Norte Pioneira Ltda., no município de Ja-
carezinho – PR;

38 – Portaria nº 658, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de 
Manaus – AM;

39 – Portaria nº 660, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Paranaíba Ltda., no município de Itumbia-
ra – GO;

40 – Portaria nº 700, de 11 de setembro de 2009 
– Televisão Verdes Mares Ltda., originalmente Publi-
som Indústria e Comércio Ltda., no município de Re-
cife – PE; e

41 – Portaria nº 702, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Pontal de Itabira Ltda., no município de Ita-
bira – MG.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 865/2009 – MC

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 53000.050920/2004-77, acompanhado 
de Portaria, que renova permissão outorgada à Rádio 
Verdes Mares Ltda. para explorar, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora, em frequ-
ência modulada, no Município de Fortaleza, Estado do 
Ceará, por dez anos, a partir de 14 de abril de 2005.

2. A permissão foi conferida pela Portaria nº 317, 
de 7 de abril de 1975, publicada no Diário Oficial da 
União em 14 de abril de 1975, renovada pela Portaria 
nº 387; de 18 de julho de 2001, publicada no Diário 
Oficial da União de 16 de agosto de 2001, referendada 
pelo Decreto Legislativo nº 2, de 2005, publicado no 
Diário Oficial da União em 21 de fevereiro de 2005. 

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 541, DE 10 DE AGOSTO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.050920/2004-77, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 14 de abril de 2005, a permissão outorga-
da à Rádio Verdes Mares Ltda., pela Portaria nº 317, 
de 7 de abril de 1975, publicada no Diário Oficial da 
União em 14 de abril de 1975, renovada pela Portaria 
nº 387, de 18 de julho de 2001, publicada no Diário 
Oficial da União de 16 de agosto de 2001, referendada 
pelo Decreto Legislativo nº 2, de 2005, publicado no 
Diário Oficial da União em 21 de fevereiro de 2005, 
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço 

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39251 

de radiodifusão sonora, em frequência modulada, no 
Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(A Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 211, DE 2011 

(Nº 2.797/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Castelo Branco Ltda. 
para explorar serviço de Radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade de 
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 543 de 10 de agosto de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevereiro de 2009, 
a permissão outorgada à Rádio Castelo Branco Ltda. 
Para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de Radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 99, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, renovações, por dez anos, das permissões 
outorgadas às entidades abaixo relacionadas para 
explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão sonora em frequência modulada, confor-
me os seguintes atos:

1 – Portaria nº 672, de 26 de dezembro de 2005 
– Rádio FM Vale do Sol Ltda., no município de Santo 
Antônio da Platina – PR;

2 – Portaria nº 2 224, de 18 de abril de 2006 – 
Rádio Rainha FM Ltda., no município de Bento Gon-
çalves – RS;

3 – Portaria nº 559, de 13 de setembro de 2006 
– Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município 
de Viçosa – MG;

4 – Portaria nº 299, de 19 de junho de 2007 – 
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de 
Sorocaba – SP;

5 – Portaria nº 402, de 24 de julho de 2007 – Rá-
dio Eldorado Ltda., no município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 615, de 6 de novembro de 2007 
– Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., originalmen-
te Rádio Pioneira de Teresina Ltda., no município de 
Teresina – PI;

7 – Portaria nº 750, de 18 de dezembro de 2007 – 
Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., originalmente Rádio 
Atlântica de Frequência Modulada Ltda., na cidade de 
Cornélio Procópio – PR;

8 – Portaria nº 764, de 18 de dezembro de 2007 
– Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., no município 
de Taió – SC;

9 – Portaria nº 344, de 12 de junho de 2009 – So-
ciedade de Cultura Rádio Parecis Ltda., no município 
de Porto Velho – RO;

10 – Portaria nº 434, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Meridional Ltda., no município de Uberaba – MG;

11 – Portaria nº 435, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., no município de Be-
bedouro – SP;

12 – Portaria nº 436, de 24 de julho de 2009 – 
Rádio Vale dos Sinos Ltda., no município de Campo 
Bom – RS;

13 – Portaria nº 515, de 8 de agosto de 2009 – 
Rede Comunitária de Comunicações de Santana do 
Livramento Ltda., no município de Santana do Livra-
mento – RS;

14 – Portaria nº 517, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio e TV Correio Ltda., no município de Campina 
Grande – PB;

15 – Portaria nº 518, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Liberal FM Ltda., no município de Dracena – SP;

16 – Portaria nº 519, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Arvorezinha – RS;

17 – Portaria nº 523; de 10 de agosto de 2009 – 
Antena Um Radiodifusão Ltda., no município de São 
Paulo – SP;

18 – Portaria nº 525, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Mirante Ltda., no município de São João da 
Boa Vista – SP;

19 – Portaria nº 526, de 10 de agosto de 2009 -. 
Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda., no municí-
pio de Florianópolis – SC;
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20 – Portaria nº 527, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Independente de Barretos Ltda., no município 
de Barretos – SP;

21 – Portaria nº 528, de 10 de agosto de, 2009 
– Fênix Radiodifusão Ltda., originalmente Rádio Difu-
são Carvalho & Martins, no município de Itajobi – SP; 

22 – Portaria nº 529, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Cidade de Campinas Ltda., no município de 
Itu – SP;

23 – Portaria nº 530, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., originalmente 
Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., no município de 
Niterói – RJ;

24 – Portaria nº 534, de 10 de agosto de 2009 – 
Empresa Radiofônica Ouro Branco Ltda., no município 
de Teutônia – RS;

25 – Portaria nº 540, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Vox 90 Ltda., originalmente Rádio Cultura de 
Americana Ltda., no município de Americana – SP;

26 – Portaria nº 541, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Mares Ltda., no município de Forta-
leza – CE;

27 – Portaria nº 542, de 10 de agosto de 2009 
– Rede Triunfo de Comunicações Ltda., no Município 
de Itamaraju – BA;

28 – Portaria nº 543, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Castelo Branco Ltda., no município de Divi-
nópolis – MG;

29 – Portaria nº 547, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Princesa da Mata Ltda., no município de Mu-
riaé – MG;

30 – Portaria nº 573, de 14 de agosto de 2009 – 
Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;

31 – Portaria nº 574, de 14 de agosto de 2009 
Ltda., no município de Mirassol – SP;

32 – Portaria nº 575, de 14 de agosto de 2009 – 
no município de Ponta Porá – MS;

33 – Portaria nº 582, de 18 de agosto de 2009 – 
município de Formiga – MG;

34 – Portaria nº 587, de 18 de agosto de 2009 – 
no município de Avaré – SP;

35 – Portaria nº 608, de 24 de agosto de 2009 – 
Rádio Sociedade Independente de Porteirinha Ltda. 
– ME, no município de Porteirinha – MG;

36 – Portaria nº 653, de 31 de agosto de 2009 
– Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda., no mu-
nicípio de Vitória – ES;

37 – Portaria nº 2.657, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio FM Norte Pioneira Ltda., no município de Ja-
carezinho – PR;

38 – Portaria nº 658, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de 
Manaus – AM;

39 – Portaria nº 660, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio Paranaíba Ltda., no município de Itumbiara – GO;

40 – Portaria nº 700, de 11 de setembro de 2009 
– Televisão Verdes Mares Ltda., originalmente Publi-
som Indústria e Comércio Ltda., no município de Re-
cife – PE; e

41 – Portaria nº 702, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Pontal de Itabira Ltda., no município de Ita-
bira – MG.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 828/2009 – MC

Brasília, 2 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho para conhecimento de Vossa Ex-

celência portaria, pela qual foi renovada permissão 
outorgada à Rádio Castelo Branco Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
sonora, em frequência modulada, no Município de 
Divinópolis, Estado de Minas Gerais, por dez anos, a 
partir de 20 de fevereiro de 2009.

2. A outorga foi conferida por meio da Portaria 
nº 196, de 14 de fevereiro de 1979, publicada no Di-
ário Oficial da União no dia 20 de fevereiro de 1979 
e renovada pela Portaria nº 600, de 15 de agosto de 
1994, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 287, de 
2001, publicado no Diário Oficial da União de 24 de 
agosto de 2001.

3. Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de Radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53710.001365/2000 e nº 53000.043905/2008, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1999/2009, deferido de acordo 
com o artigo 99 do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2009/2019.

6. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1.972, e seu regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, encaminho o ato, acom-
panhado dos respectivos processos, a Vossa Exce-
lência para conhecimento e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3º, 
da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 543, DE 10 DE AGOSTO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
64, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta dos Processos nº 
53710.001365/2000 e nº 53000.043905/2008, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 20 de fevereiro de 2009, a permissão outorgada 
à Rádio Castelo Branco Ltda., pela Portaria nº 196, de 
14 de fevereiro de 1979, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 20 de fevereiro de 1979 e renovada pela 
Portaria nº 600, de 15 de agosto de 1994, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 287, de 2001, publicado 
no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2001, 
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço 
de Radiodifusão sonora, em frequência modulada, 
no Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A exploração do serviço de Radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 212, DE 2011 

(Nº 2.807/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Sócio-Cultural 
Santa Terezinha para executar serviço de 
Radiodifusão comunitária na cidade de Su-
cupira do Norte, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 689, de 10 de setembro de 2009, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Sócio-Cultural 
Santa Terezinha para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
comunitária na cidade de Sucupira do Norte, Estado 
do Maranhão.

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

MENSAGEM Nº 100, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 1.036, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação do Movimento de Radiodifusão 
Comunitária São Francisco de Assis, no município de 
Teixeira de Freitas – BA;

2 – Portaria nº 1.061, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação de Comunicação Comunitária São José, 
no município de Anguera – BA;

3 – Portaria nº 437, de 28 de julho de 2009 – As-
sociação Cultural Novo Rio Grande, no município de 
São Bernardo do Campo – SP;

4 – Portaria nº 439, de 28 de julho de 2009 – Asso-
ciação Cultural Comunitária Campina do Monte Alegre 
– SP, no município de Campina do Monte Alegre – SP;

5 – Portaria nº 440, de 28 de julho de 2009 – As-
sociação Cultural Comunitária de Mendonça, no mu-
nicípio de Mendonça – SP;

6 – Portaria nº 441, de 28 de julho de 2009 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária da Pedra D’Água 
– ARCPD, no município de Seridó – PB;

7 – Portaria nº 443, de 28 de julho de 2009 – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Por-
to Amazonas, no município de Porto Amazonas – PR;

8 – Portaria nº 444, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária de São Martinho, no 
município de São Martinho – SC;

9 – Portaria nº 446, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Cultural Portal, no município de Cleve-
lândia – PR;

10 – Portaria nº 449, de 28 de julho de 2009 – As-
sociação de Difusão Artística e Cultural de Corumbaíba 
– Goiás (ADACCG), no município de Corumbaíba – GO;

11 – Portaria nº 455, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Solidária de Pais e Amigos de Pessoas 
Com Necessidades Especiais, no município de Belém 
do São Francisco – PE;

12 – Portaria nº 457, de 28 de julho de 2009 – As-
sociação Comunitária Novo Amanhecer, no município 
de Presidente Dutra – BA;

13 – Portaria nº 460, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária e Cultural da Cidade de Fá-
tima – BA, no município de Fátima – BA;
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14 – Portaria nº 461, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Co-
tegipense, no município de Barão de Cotegipe – RS;

15 – Portaria nº 462, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Gentil Coloca de Radiodifusão e Cultura de 
Gameleira, no município de Gameleira de Goiás – GO;

16 – Portaria nº 464, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Palminópolis, no município de Palminópolis – GO;

17 – Portaria nº 466, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão e Integração 
Cultural de Maribondo, no município de Maribondo – AL;

18 – Portaria nº 468, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural de 
Caldas Novas, no município de Caldas Novas – GO;

19 – Portaria nº 469, de 28 de julho de 2009 – 
Associação de Cultura e Comunicação de Salinópolis, 
no município de Salinópolis – PA;

20 – Portaria nº 471, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão da Colônia 
Triunfo, no município de Pelotas – RS;

21 – Portaria nº 472, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Comunitária Líder FM, no município de 
Vargem Grande – MA;

22 – Portaria nº 475, de 28 de julho de 2009 – 
ARCOP – Associação Radiodifusora Comunitária de 
Parauapebas, no município de Parauapebas – PA;

23 – Portaria nº 544, de 11 de agosto de 2009 
– Missão Caminhando, no município de Betim – MG;

24 – Portaria nº 545, de 11 de agosto de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Virgílio Ri-
beiro, no município de Conceição do Rio Verde – MG;

25 – Portaria nº 555, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Paraty, no município 
de São Bernardo do Campo – SP;

26 – Portaria nº 556, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Comunitária Amigos do Rolador – ACO-
MAR, no município de Rolador – RS;

27 – Portaria nº 557, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Temperada Esporte Clube, no município 
de Santa Inês – MA;

28 – Portaria nº 558, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação de Difusão Comunitária de Onda Verde, 
no município de Onda Verde – SP;

29 – Portaria nº 561, de 13 de agosto de 2009 
– Associação Comunitária de Voluntários Para Even-
tos Beneficentes de Santa Fé de Goiás – COVEB, no 
município de Santa Fé de Goiás – GO;

30 – Portaria nº 564, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação de Moradores do Bairro Jardim Primavera, 
no município de Quatiguá – PR;

31 – Portaria nº 565, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Star Sul, no município 
de São Paulo – SP;

32 – Portaria nº 566, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária de Itapiranga, no mu-
nicípio de Itapiranga – SC;

33 – Portaria nº 567, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Brochier, no município 
de Brochier – RS;

34 – Portaria nº 568, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação Comunitária e de Amparo Social de Bom 
Princípio, no município de Bom Princípio – RS;

35 – Portaria nº 569, de 13 de agosto de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Quixaba, no 
município de Quixaba – PB;

36 – Portaria nº 570, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação de Desenvolvimento Cultural de Peixe, no 
município de Peixe – TO;

37 – Portaria nº 571, de 13 de agosto de 2009 – 
Sociedade Comunitária de Radiodifusão FM, no mu-
nicípio de Alto Alegre do Parecis – RO;

38 – Portaria nº 623, de 27 de agosto de 2009 
– Associação Comunitária Cachoeira Douradense de 
Comunicação, Promoção Social, Artística, Cultural, 
Educativa e Esportiva, no município de Cachoeira 
Dourada – MG;

39 – Portaria nº 675, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Painfilhense – ASCOPAN, 
no município de Paim Filho – RS;

40 – Portaria nº 676, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Sistema Hélio de Comuni-
cações – ACSHC, no município de Pelotas – RS;

41 – Portaria nº 678, de 10 de setembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Vicente 
Dutra, no município de Vicente Dutra – RS;

42 – Portaria nº 679, de 10 de setembro de 2009 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário São 
Sebastião, no município de Paratinga – BA;

43 – Portaria nº 680, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Monte 
Alegre de Minas – Rádio Monte Alegre, no município 
de Monte Alegre de Minas – MG;

44 – Portaria nº 684, de 10 de setembro de 2009 
– Associação de Agentes Vida e Saúde de Ciríaco, no 
município de Ciríaco – RS;

45 – Portaria nº 686, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedra 
Lavrada – ACRPL, no município de Pedra Lavrada – PB;

46 – Portaria nº 687, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Alice Martins Pinheiro, no município de 
Parnamirim – RN;
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47 – Portaria nº 688, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Centro de Comunicação Alternativa de 
Acrelândia, no município de Acrelândia – AC;

48 – Portaria nº 689, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Sócio-Cultural Santa Terezi-
nha, no município de Sucupira do Norte – MA;

49 – Portaria nº 698, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Rural Afonsense, no mu-
nicípio de Pouso Alegre – MG; e

50 – Portaria nº 704, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Ambiental São Sebastião dos Campos, 
no município de Senador Amaral – MG.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 882/2009-MC

Brasília, 18 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-

ga de Autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária Sócio-Cultural Santa 
Terezinha, no Município de Sucupira do Norte, Estado 
do Maranhão, explore o serviço de Radiodifusão comu-
nitária, em conformidade com o caput do art. 223, da 
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
Radiodifusão Comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da Radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.001705/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º; do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 689 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.001.705/2003 e do PARECER/
AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1505 – 1.08/2009, resolve:

Art. 12 Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Sócio-Cultural Santa Terezinha, com sede 
na Alameda Luiz Gonzaga Carneiro, nº 850-A – Cen-
tro, no município de Sucupira do Norte, Estado do 
Maranhão, para executar serviço de Radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º28’32”S e longitude em 
44º11’34”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 213, DE 2011 

(Nº 2.809/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Corcovado S.A. para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 19 de novembro de 2009, que renova por 
15 (quinze) anos, a partir de 20 de agosto de 1996, a 
concessão outorgada à TV Corcovado S.A. para explo-
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.

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

MENSAGEM Nº 96, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por quinze anos, 
as concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão de sons e imagens:

Decretos de 19 de novembro de 2009 (DOU do 
dia subsequente)

1 – TV Corcovado S.A., no município do Rio de 
Janeiro – RJ;

2 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Curitiba – PR;

3 – Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio 
Ltda., no município de Cabo Frio – RJ;

4 – Sistema Tropical Rondoniense de Comuni-
cações Ltda., no município de Pimenta Bueno – RO;

5 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Londrina – PR;

6 – Televisão Sociedade Ltda., no município de 
Belo Horizonte – MG;

Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

7 – TV Rio Sul Ltda., no município de Resende 
– RJ;

Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

8 – Fundação João Paulo II, no município de 
Aracaju – SE;

9 – Televisão Oeste Baiano Ltda., no município 
de Barreiras – BA;

10 – Rádio e Televisão Educativa do Paraná, no 
município de Curitiba – PR;

Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

11 – Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., 
no município de Linhares – ES;

12 – RBS TV Criciúma Ltda., no município de 
Criciúma – SC;

13 – TV Juiz de Fora Ltda., no município de Juiz 
de Fora – MG;

14 – TV Record de Bauru Ltda., no município de 
Bauru – SP;

15 – Governo do Estado de Goiás – Agência 
Goiana de Comunicação – AGECOM, no município 
de Goiânia – GO;

16 – TV Stúdios de Ribeirão Preto S/C Ltda., no 
município de Ribeirão Preto – SP;

17 – Sistema Araçá de Comunicações Ltda., no 
município de Araçatuba – SP;

18 – TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., no 
município de Nova Friburgo – RJ;

19 – Televisão Tambaú Ltda., no município de 
João Pessoa – PB;

Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

20 – TV Carioba Comunicações Ltda., no muni-
cípio de Americana – SP;

21 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Curitiba – PR; e

22 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Londrina – PR.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 627/2009 – MC

Brasília, 20 de julho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, para renovação da conces-
são outorgada à TV Corcovado S.A. para explorar por 
mais 15 (quinze anos), sem direito de exclusividade, 
o serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Cumpre consignar que a outorga foi inicialmente 
concedida ao SBT-Sistema Brasileiro de Televisão S/C 
Ltda., pelo Decreto nº 25.841, de 25 de março de 1981, 
publicado no Diário Oficial da União de 26 de março 
1981, posteriormente transferida, em decorrência de 
cisão parcial, à TV Corcovado S.A., de acordo com a 
Exposição de Motivos nº 10/85-GM, de 30 de janeiro 
de 1985, publicada no Diário Oficial da União de 1º 
de fevereiro de 1985.

3. Pretende a requerente a renovação de sua 
concessão por mais 15 (quinze) anos, a ser contado 
a partir do dia 20 de agosto de 1996.

4. A renovação do prazo de vigência da outorga 
para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas 
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, que a regulamentou.

5. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério já se manifestaram acerca do pedi-
do, considerando-o em conformidade com o ordena-
mento jurídico.
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6. Por derradeiro, cumpre ressaltar que em de-

corrência do § 3º do art. 223 da Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil, o ato de renovação so-

mente produzirá efeitos legais após deliberação do 

Congresso Nacional, motivo pelo qual encareço o en-

caminhamento do referido ato, bem como do Processo 

nº 53830.000565/96 que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 214, DE 2011 

(Nº 284/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio e Televisão OM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Curitiba, Es-
tado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 4 de março de 2010, que renova por 
15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de 2007, a 
concessão outorgada à Rádio e Televisão OM Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 96, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por quinze anos, 
as concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão de sons e imagens:

Decretos de 19 de novembro de 2009 (DOU do 
dia subsequente)

1 – TV Corcovado S.A., no município do Rio de 
Janeiro – RJ;

2 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Curitiba – PR;

3 – Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio 
Ltda., no município de Cabo Frio – RJ;

4 – Sistema Tropical Rondoniense de Comuni-
cações Ltda., no município de Pimenta Bueno – RO;

5 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Londrina – PR;

6 – Televisão Sociedade Ltda., no município de 
Belo Horizonte – MG;

Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

7 – TV Rio Sul Ltda., no município de Resende 
– RJ;

Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

8 – Fundação João Paulo II, no município de 
Aracaju – SE;

9 – Televisão Oeste Baiano Ltda., no município 
de Barreiras – BA;

10 – Rádio e Televisão Educativa do Paraná, no 
município de Curitiba – PR;

Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

11 – Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., 
no município de Linhares – ES;

12 – RBS TV Criciúma Ltda., no município de 
Criciúma – SC;

13 – TV Juiz de Fora Ltda., no município de Juiz 
de Fora – MG;

14 – TV Record de Bauru Ltda., no município de 
Bauru – SP;

15 – Governo do Estado de Goiás – Agência 
Goiana de Comunicação AGECOM, no município de 
Goiânia – GO;

16 – TV Stúdios de Ribeirão Preto S/C Ltda., no 
município de Ribeirão Preto – SP;

17 – Sistema Araçá de Comunicações Ltda., no 
município de Araçatuba – SP;

18 – TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., no 
município de Nova Friburgo – RJ;

19 – Televisão Tambaú Ltda., no município de 
João Pessoa – PB;

Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

20 – TV Carioba Comunicações Ltda., no muni-
cípio de Americana – SP;

21 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Curitiba – PR; e

22 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Londrina – PR.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 379/2009-MC

Brasília, 27 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, para a renovação da con-
cessão da entidade Rádio e Televisão OM Ltda, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município de Curiti-
ba, Estado do Paraná, pelo prazo de 15 (quinze) anos.

2. A concessão foi outorgada originalmente à 
Rádio Televisão Paraná S.A., por meio do Decreto 
nº 39.326, de 5 de junho de 1955, posteriormente, 
transferida a Rádio Televisão Oeme de Londrina Ltda., 
através do Decreto nº 85.568, de 18 de dezembro de 
1980, atualmente denominada de Rádio e Televisão 
OM Ltda, e renovado por meio do Decreto s/nº de 9 
de dezembro de 1994 e aprovado através do Decreto 
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Legislativo nº 457, de 2005, publicado no DOU de 3 
de junho de 2005.

3. Pretende a requerente a renovação de sua con-
cessão por igual período, ou seja, 15 (quinze) anos, a 
partir de 5 de outubro de 2007.

4. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 

sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-
lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da concessão, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

6. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53000.030720/2007, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 215, DE 2011 

(Nº 2.812/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio e Televisão OM Ltda. para 
explorar serviço de Radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Londrina, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de março de 2010, que renova por 15 
(quinze) anos, a partir de 25 de fevereiro de 2007, a 
concessão outorgada à Rádio e Televisão OM Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
Radiodifusão de sons e imagens na cidade de Londri-
na, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 96, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por quinze anos, 
as concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão de sons e imagens:

Decretos de 19 de novembro de 2009 (DOU do 
dia subsequente)

1 – TV Corcovado S.A., no município do Rio de 
Janeiro – RJ;

2 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Curitiba – PR;

3 – Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio 
Ltda., no município de Cabo Frio – RJ;

4 – Sistema Tropical Rondoniense de Comuni-
cações Ltda., no município de Pimenta Bueno – RO;

5 – Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., 
no município de Londrina – PR;

6 – Televisão Sociedade Ltda., no município de 
Belo Horizonte – MG;

Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

7 – TV Rio Sul Ltda., no município de Resende 
– RJ;

Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

8 – Fundação João Paulo II, no município de 
Aracaju – SE;

9 – Televisão Oeste Baiano Ltda., no município 
de Barreiras – BA;

10 – Rádio e Televisão Educativa do Paraná, no 
município de Curitiba – PR;

Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do 
dia subsequente)

11 – Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., 
no município de Linhares – ES;

12 – RBS TV Criciúma Ltda., no município de 
Criciúma – SC;

13 – TV Juiz de Fora Ltda., no município de Juiz 
de Fora – MG;

14 – TV Record de Bauru Ltda., no município de 
Bauru – SP;

15 – Governo do Estado de Goiás – Agência 
Goiana de Comunicação – AGECOM, no município 
de Goiânia – GO;

16 – TV Stúdios de Ribeirão Preto S/C Ltda.,. no 
município de Ribeirão Preto – SP;

17 – Sistema Araçá de Comunicações Ltda., no 
município de Araçatuba – SP;

18 – TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., no 
município de Nova Friburgo – RJ;

19 – Televisão Tambaú Ltda., no município de 
João Pessoa – PB;

Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

20 – TV Carioba Comunicações Ltda., no muni-
cípio de Americana – SP;

21 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Curitiba – PR; e

22 – Rádio e Televisão OM Ltda., no município 
de Londrina – PR.

Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 380/2009-MC

Brasília, 27 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, para a renovação da con-
cessão da entidade Rádio e Televisão OM Ltda para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de Ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município de Londri-
na, Estado do Paraná, pelo prazo de 15 (quinze) anos.

2. A concessão foi outorgada originalmente à 
Rádio Televisão Oeme de Londrina Ltda., por meio do 
Decreto nº 79.044, de 7 de dezembro de 1977, atual-
mente denominada de Rádio e Televisão OM Ltda, e 
renovado por meio do Decreto de 30 de julho de 1992 
e aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 773, de 
2005, publicado no DOU de 4 de julho de 2005.

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39261 

3. Pretende a requerente a renovação de sua con-
cessão por igual período, ou seja, 15 (quinze) anos, a 
partir de 25 de fevereiro de 2007.

4. Observo que a renovação do prazo de vigência 
da outorga para explorar serviços de Radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-

lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da concessão, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

6. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53000.009761/2007, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 216, DE 2011 

(Nº 2.892/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Vacaria, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 30 de março de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 10 de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Vacaria, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 356, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso combinado com o § 

3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhados de Exposições 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, os atos constantes dos Decretos adiante espe-
cificados, que renovam, por dez anos, as concessões 
outorgadas às entidades abaixo relacionadas para 
explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em ondas médias:

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia 
subsequente):

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Atalaia de Londrina Ltda., no município 
de Londrina PR;

Decretos de 29 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

2– Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., no município 
de Rio Claro – SP;

3 – Rádio Difusora União Ltda., no município de 
União da Vitória PR;

4 – Rádio Juazeiro Ltda., no município de Jua-
zeiro – BA;

5 -Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda., 
no município de Laranjeiras do Sul – PR;

6 – Rádio Difusora de Mirassol D’Oeste Ltda., no 
município de Mirassol D’Oeste – MT;

7– Sociedade Rádio Camaquense Ltda., no mu-
nicípio de Camaquã– RS;

8– Rádio Brasília Ltda., na cidade de Brasília – DF;

9 – Rádio Araucária Ltda., no município de La-
ges – SC;

10 – Rádio Voz de Itabaiana Ltda., no município 
de Itabaiana – SE;

11 – Rede Central de Comunicação Ltda., no 
município de Campinas – SP;

12 – Sistema de Comunicação Itália Viva S.A, no 
município de Flores da Cunha -RS;

Decretos de 30 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

13 – Rádio Simpatia Ltda., no município de Cha-
pada – RS;

14 – Rádio Paranavaí Ltda., no município de Pa-
ranavaí – PR;

15 – Rádio Iguatemi Ltda., no município de Mogi 
das Cruzes – SP;

16 – Rádio Esmeralda Ltda., no município de 
Vacaria – RS;

17– Rádio Guaçú de Toledo Ltda., no município 
de Toledo – PR;

18– Fundação Arquidiocesana de Cultura, no 
município de Aracaju – SE;

19 – Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., no mu-
nicípio de Major Vieira – SC;

20– Fundação Frei Rogério, no município de 
Curitibanos – SC;

21 – Rádio Nova Dracena Ltda., no município de 
Dracena – SP;

22 – Rádio Juriti de Paracatu Ltda., no município 
de Paracatu – MG;

23 – Rádio Guarany Ltda., no município de Pa-
cajus – CE; e

24 – Telecomunicações Campos Dourados Ltda., 
no município de Cascavel – PR.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 925/2009 – MC

Brasília, 2 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53528.001878/2004, em 
que a Rádio Esmeralda Ltda. solicita renovação da 
outorga concedida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em ondas médias, no Município de Vacaria, 
Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida, originariamente, à Rádio 
Esmeralda S.A., pela Portaria MVOP nº 485, de 11 de 
outubro de 1960, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 12 subsequente, posteriormente, autorizada a 
alterar seu tipo societário para o atual pela Portaria nº 
380, de 23 de setembro de 1988. A renovação mais 
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recente foi deferida pelo Decreto de 30 de abril de 
2002, publicado no Diário Oficial da União do dia 2 
de maio de 2002, aprovado pelo Decreto Legislativo 
nº 33, de 2004, publicado no Diário Oficial da União 
de 26 de janeiro de 2004.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 217, DE 2011 

(Nº 2.941/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária Cultural de 
Música e Cinema para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária Cultural de 
Música e Cinema para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José dos Campos, Es-
tado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 359, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 677, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural José Nunes Cal-
das, no município de Solidão – PE;

2 – Portaria nº 681, de 10 de setembro de 2009 
– Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira, no mu-
nicípio de Catarina – CE;

3 – Portaria nº 682, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu – 
Rádio Cidade de Ipiaçu, no município de Ipiaçu – MG;

4 – Portaria nº 685, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Cultural Colinense de Difusão Comuni-
tária, no município de Colinas do Sul – GO;

5 – Portaria nº 690, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins, no município de Lagoa do Tocan-
tins – TO;

6 – Portaria nº 706, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Amigos de Toledo, no mu-
nicípio de Toledo – MG;

7 – Portaria nº 731, de 17 de setembro de 2009 
– UMECC – União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia, no município de Caucaia – CE;

8 – Portaria nº 820, de 8 de outubro de 2009 – 
Associação Amigos de Catas Altas da Noruega, no 
município de Catas Altas da Noruega – MG;

9 – Portaria nº 850, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Milênio, no município 
de São Paulo – SP;

10 – Portaria nº 852, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP, no município 
de São Paulo – SP;

11 – Portaria nº 853, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida, 
no município de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 854, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões 
do Canaã, no município de Dourados – MS;

13 – Portaria nº 855, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural e Educacional de Caldas Novas, 
no município de Caldas Novas – GO;

14 – Portaria nº 856, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Mar Azul; no município de 
Balneário Arroio do Silva – SC;

15 – Portaria nº 858; de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Central de San-
tiago, no município de Santiago – RS;

16 – Portaria nº 859, de 23 de outubro de 2009 – 
Organização dos Moradores de Pirituba, no município 
de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 861, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Videomaker do Brasil, no município de 
São Paulo – SP;

18 – Portaria nº 862, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Comunicação Comunitária Alvorada 
do Bairro Pedreira, no município de São Paulo – SP;

19 – Portaria nº 863, de 23 de outubro de 2009 
– ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação 
e Ensino Pró-Rádio, no município de São Paulo – SP;

20 – Portaria nº 864, de 23 de outubro de 2009 
– Rádio Escola Comunitária FM de Cariacica, no mu-
nicípio de Cariacica – ES;

21 – Portaria nº 871, de 29 de outubro de 2009 
– Associação de Radiodifusão e Cultura de Aurora, no 
município de Aurora do Tocantins – TO;

22 – Portaria nº 898, de 4 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Unidos Venceremos, no 
município de Augusto de Lima – MG;

23 – Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009 
– Grande Associação Comunitária Lutamos pela Nossa 
Liberdade, no município de Fortaleza – CE;

24 – Portaria nº 947, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no município de Santa 
Leopoldina – ES;
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25 – Portaria nº 948, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liber-
dade FM, no município de Pato Branco – PR;

26 – Portaria nº 949, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Princesa de São Bernardo do Campo, no 
município de São Bernardo do Campo – SP;

27 – Portaria nº 950, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Riosulense de Cultura e Radiodifusão Co-
munitária Jovem Rio, no município de Rio do Sul – SC;

28 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2009 
– Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pe-
reira dos Santos, no município de Pilõezinhos – PB;

29 – Portaria nº 953, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral de Altamira do Paraná – ACODCAP, no município 
de Altamira do Paraná -PR;

30 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Radiofônica Comunitária de Iconha, no 
município de Iconha – ES;

31 – Portaria nº 958, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva 
de Radiodifusão, no município de Aricanduva – MG;

32 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Limaduartina Amigos da Comunicação, 
no município de Lima Duarte – MG;

33 – Portaria nº 962, de 20 de novembro de 2009 
– AMAS – Associação dos Moradores e Amigos do 
Serro, no município de Serro – MG;

34 – Portaria nº 963, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Lírio dos Vales, no município 
de São Bernardo do Campo – SP;

35 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária FM Guajeru – BA, no mu-
nicípio de Guajeru – BA;

36 – Portaria nº 967, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no muni-
cípio de Buriti do Tocantins – TO;

37 – Portaria nº 993, de 12 de dezembro de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Feira Nova Sergipe, no município de Feira Nova – SE;

38 – Portaria nº 1.005, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no município de Alto Paraguai – MT;

39 – Portaria nº 1.006, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Grãoparaense de Desenvolvimento 
Social – AGRADES, no município de Grão-Pará – SC;

40 – Portaria nº 1.007, de 11 de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão 
de Breves, no município de Breves – PA;

41 – Portaria nº 1.009, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária Cultural Bom Jesus 
do Sul, no município de Bom Jesus do Sul – PR;

42 – Portaria nº 1.011, de 16 dezembro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Benevides FM, 
no município de Benevides – PA;

43 – Portaria nº 26, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Amigos da Rádio de Veredinha, no muni-
cípio de Veredinha – MG;

44 – Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Música e Cinema, 
no município de São José dos Campos – SP;

45 – Portaria nº 54, de 10 de fevereiro de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais, no mu-
nicípio de Pinhais – PR;

46 – Portaria nº 57, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação de Difusão Comunitária Caciquense, no 
município de Cacique Doble – RS;

47 – Portaria nº 58, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Para a Difusão Cultural de 
São Brás de Minas, no município de Lagamar – MG;

48 – Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Amigos do Município de 
São Félix de Minas, no município de São Félix de Mi-
nas – MG;

49 – Portaria nº 70, de 26 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa 
Senhora da Conceição, no município de Biritinga – BA; e

50 – Portaria nº 157, de 23 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Terra, no 
município de Formosa – GO.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 52/2010-MC

Brasília, 11 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Cultural 
de Música e Cinema, no Município de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
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a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.048968/07, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 28, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.048.986/07 e do Parecer 
nº 2.306/2009/MGT/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Cultural de Música e Cinema, com sede na 
Avenida Nair Toledo de Mira, nº 4.174 – Jardim Pau-
lista, no município de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°11’31”S e longitude em 
45°52’31”W, utilizando a frequência de 107,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 218, DE 2011 

(Nº 2.973/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Mega Empresa de Comunica-
ções Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 939, de 19 de novembro de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 11 de junho de 2006, a 
permissão outorgada à Mega Empresa de Comunica-
ções Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no município de Teresina – PI;

4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no município de Lagoa da 
Prata – MG;
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8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – Fun-
dação Frei Rogério, no município de Curitibanos – SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no município de Colina – SP;

11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 – Rá-
dio Verdes Campos Ltda., no município de Cascavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no município 
de Caeté – MG;

17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Padre Luso Ltda., no município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Umbú FM Ltda., no município de Sobradinho 
– RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;

26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fun-
do – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fraternidade, no município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no município de Curitiba – PR;

34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., no município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 – 
Radiodifusora Siriema Ltda., no município de Guaíra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no mu-
nicípio de Santo Antônio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no município de Jaca-
reí – SP;

41 – Portaria nº 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;
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46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no mu-
nicípio de Campinas – SP;

48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Brasília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília 
– DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 29 de junho de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 30/2010-MC

Brasília, 8 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53000.005500/2006 acompanhado de 
Portaria, que renova permissão outorgada à Mega 
Empresa de Comunicações Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra, em frequência modulada, no Município de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, por dez anos, a partir de 
11 de junho de 2006.

2. A permissão foi conferida pela Portaria nº 636, 
de 12 de junho de 1976, publicada no Diário Oficial 
da União no dia 11 subsequente e, renovada pela 
Portaria nº 1.311, de 16 de julho de 2002, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 25 de setembro de 
2002, referendada pelo Decreto Legislativo nº 241, de 
2004, publicado no Diário Oficial da União em 8 de 
julho de 2004.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 939, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.005500/2006, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 11 de junho de 2006, a permissão outorgada à 
Mega Empresa de Comunicações Ltda. pela Portaria nº 
636, de 1º de junho de 1976, publicada no Diário Ofi-
cial da União do dia 11 subsequente e, renovada pela 
Portaria nº 1.311, de 16 de julho de 2002, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 27 de setembro de 2002, 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 241, de 2004, pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia 8 de julho de 
2004, para explorar, sem direito de exclusividade, o ser-
viço de radiodifusão sonora, em frequência modulada, 
no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 219, DE 2011 

(Nº 3.046/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cruzeiro Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cruzeiro, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

s/nº de 5 de março de 2010, que renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 16 de junho de 2001, a concessão outorgada 
à Rádio Cruzeiro Limitada para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 95, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhados de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, os atos que renovam, por dez anos, 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias, 
conforme segue:

Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente)

1 – Rádio Vale do Rio Poty Ltda., no município 
de Crateús – CE;

2 – Rádio Santiago Ltda., no município de San-
tiago – RS;

3 – Rádio Giruá Ltda., no município de Giruá – RS;
4 – Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda., 

no município de Jales – SP;
5 – Rádio Brotas Ltda., no município de Piraí do 

Sul – PR;
6 – Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., no município 

de Ituiutaba – MG;
7 – Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., no 

município de São Luís – MA;
8 – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma 

Ltda., no município de Criciúma – SC;
9 – Ceará Rádio Clube S.A., no município de 

Fortaleza – CE;
10 – Rádio Nonoai Ltda., no município de No-

noai – RS;
11 – Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., no 

município de Capão Bonito – SP;
12 – Fundação de Educação e Cultura, no mu-

nicípio de Estância – SE;
13 – Rádio Cultura de Maringá Ltda., no municí-

pio de Maringá – PR
Decretos de 5 de março de 2010 (DOU do dia 8 

subsequente)
14 – Rádio Piratininga de São José dos Campos 

Ltda., no município de São José dos Campos – SP;
15 – Fundação João Paulo II, no município de 

Cachoeira Paulista – SP;
16 – Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda., no 

município de Palmital – PR
17 – Rádio Difusora Carioca Ltda., no município 

do Rio de Janeiro – RJ;
18 – Gazeta Comunicações Ltda., no município 

de Santa Cruz do Sul – RS;
19 – Rádio Clube Marconi Ltda., no município de 

Paraguaçu Paulista – SP;

20 – Rádio Guaíba Ltda., no município de Porto 
Alegre – RS;

21 – Rádio Difusora Santarritense Ltda., no mu-
nicípio de Santa Rita do Sapucaí – 

MG;
22 – Fundação Dom Joaquim, no município de 

Tefé – AM;
23 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no 

município de Fernandópolis – SP;
24 – Rádio Cruzeiro Limitada, no município de 

Cruzeiro – SP;
25 – Rádio Charrua Ltda., no município de Uru-

guaiana – RS;
26 – Rádio Repórter Ltda., no município de Ijuí 

– RS;
27 – Rádio Chamonix Ltda., no município de 

Mogi Mirim – SP;
28 – Rádio São João do Sudoeste do Paraná 

Ltda., no município de São João – PR;
29 – Fundação Nossa Senhora do Rocio, no mu-

nicípio de Curitiba – PR;
30 – Rádio Colombo do Paraná Ltda., no muni-

cípio de Colombo – PR; e
31 – S.A. Rádio Tupi, no município do Rio de 

Janeiro – RJ
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio 

Lula da Silva.

EM Nº 834/2009 – MC

Brasília, 2 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

processo administrativo em que a Rádio Cruzeiro Ltda. 
solicita renovação da outorga concedida para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora, em ondas médias, 
no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 16 de junho de 2001.

2. A outorga foi conferida originariamente a en-
tidade, Emissoras do Vale Ltda., por meio da Portaria 
nº 111, de 11 de junho de 1981, publicada no Diário 
Oficial da União em 16 de junho de 1981, posterior-
mente, transferida à Rádio Cruzeiro Ltda., conforme 
Portaria nº 368, de 18 de março de 1985.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.
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5. Acompanham o ato os Processos nº 
29100.000221/1991 e nº 53830.000096/2001, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1991/2001, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2001/2011.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 

o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 220, DE 2011 

(Nº 3.099/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Valeparaibana de Radio-
difusão Ltda. para explorar serviço de Ra-
diodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 935, de 19 de novembro de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 3 de novembro de 2001, 
a permissão outorgada à Rede Valeparaibana de Ra-
diodifusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de Radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 362, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 480, de 12 de setembro de 2006 – 
Rádio Imprensa S/A, no município de São Paulo – SP;

2 – Portaria nº 652, de 31 de agosto de 2009 – 
Guararapes Metropolitana FM Ltda., no município de 
Jaboatão dos Guararapes – PE;

3 – Portaria nº 655, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., no município 
de Campina Grande – PB;

4 – Portaria nº 759, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio 96 FM Ltda., originariamente Rádio Caiapó 
Ltda., no município de Rio Verde – GO;

5 – Portaria nº 916, de 18 de novembro de 2009 
– Sociedade Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda., no 
município de Osvaldo Cruz – SP;

6 – Portaria nº 935, de 19 de novembro de 2009 
– Rede Valeparaibana de Radiodifusão Ltda., no mu-
nicípio de Taubaté – SP;

7 – Portaria nº 943, de 19 de novembro de 2009 – 
Rádio Itapema FM de São Paulo Ltda., originariamente 
Rádio Manchete Ltda., no município de São Paulo – SP;

8 – Portaria nº 959, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Andaiá Ltda., no município de Santo Antônio 
de Jesus – BA;

9 – Portaria nº 1.038, de 28 de dezembro de 2009 
– Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda., no município 
de Pedro II – PI;

10 – Portaria nº 1.041, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede MS Integração Rádio e Televisão Ltda., 
no município de Campo Grande – MS;

11 – Portaria nº 45, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Norte Sul Radiodifusão Ltda., originariamente Rádio 
Universal Ltda., no município de Porto Alegre – RS. e

12 – Portaria nº 98; de 11 de março de 2010 – 
Fundação L’Hermitage, originariamente Rádio Del Rey 
Ltda., no município de Belo Horizonte – MG.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 28/2010-MC

Brasília, 8 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53830.000704/2001, acompanhado de 
Portaria, que renova permissão outorgada à Rede Va-
leparaibana de Radiodifusão Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Taubaté, 
Estado de São Paulo, por dez anos, a partir de 3 de 
novembro de 2001.

2. A permissão foi conferida à Rede Valeparaibana 
de Radiodifusão Ltda. pela Portaria nº 206, de 23 de 
outubro de 1981, publicada no Diário Oficial da União 
em 3 de novembro de 1981, renovada pela Portaria nº 
625, de 24 de outubro de 2001, publicada no Diário 
Oficial da União em 12 de abril de 2002, referendada 
pelo Decreto Legislativo nº 501, de 2005, publicado no 
Diário Oficial da União em 6 de junho de 2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
e regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.
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5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 935, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
62, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 53830.000704/2001, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 3 de novembro de 2001, a permissão outorgada 
à Rede Valeparaibana de Radiodifusão Ltda. pela Portaria 
nº 206, de 23 de outubro de 1981, publicada no Diário 
Oficial da União em 3 de novembro de 1981, renovada 
pela Portaria nº 625, de 24 de outubro de 2001, publi-
cada no Diário Oficial da União em 12 de abril de 2002, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 501, de 2005, 
publicado no Diário Oficial da União em 6 de junho de 
2005, pare explorar, sem direito de exclusividade, o ser-
viço de Radiodifusão Sonora, em frequência modulada, 
no Município de Taubaté, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de Radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 221, DE 2011 

(Nº 3.120/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sociedade Rádio Vanguarda Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Parana-
íta, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 102, de 11 de março de 2010, que outorga per-
missão à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Paranaíta, Estado de Mato Grosso.

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

MENSAGEM Nº 363, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, confor-
me os seguintes atos:

1 – Portaria nº 993, de 23 de dezembro de 2008 
– Empresa de Radiodifusão Estrela Dalva Ltda., no 
município de Iguapé – SP;

2 – Portaria nº 581, de 18 de agosto de 2009 
– Empresa de Comunicação Internacional Ltda., no 
município de Vila Maria – RS;

3 – Portaria nº 604, de 18 de agosto de 2009 – 
Rádio Seabra FM Ltda., no município de Seabra – BA;

4 – Portaria nº 719, de 16 de setembro de 2009 
– Rádio Timbó Ltda., no município de Rio dos Cedros 
– SC;

5 – Portaria nº 793, de 30 de setembro de 2009 
– Sistema Timbaúva de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Barra do Quaraí – RS;

6 – Portaria nº 794, de 30 de setembro de 2009 – 
Camargo e Vassali – Empresa de Radiodifusão Ltda., 
no município de Campinas do Sul – RS;

7 – Portaria nº 795, de 30 de setembro de 2009 
– Ponto Norte Rádio FM Ltda., no município de Al-
pestre – RS;

8 – Portaria nº 796, de 30 de setembro de 2009 
– Sistema Plug de Comunicações Ltda., no município 
de Boqueirão do Leão – RS;

9 – Portaria nº 798, de 30 de setembro de 2009 – 
Andrenei Carneiro de Araújo e Cia Ltda., no município 
de Santaluz – BA;

10 – Portaria nº 917, de 18 de novembro de 2009 
– Rádio e Televisão Belo Monte Ltda., no município de 
Altamira – PA;
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11 – Portaria nº 918, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda. – ME, no município de Tailândia – PA;

12 – Portaria nº 919, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda. – ME, no município de Xinguara – PA;

13 – Portaria nº 920, de 18 de novembro de 2009 
– Rede Ferreira de Comunicação Ltda., no município 
de Bonfim – RR;

14 – Portaria nº 922, de 18 de novembro de 2009 
– Sistema Conquista de Radiodifusão Ltda., no muni-
cípio de Santo Antônio do Leverger – MT;

15 – Portaria nº 923, de 18 de novembro de 2009 
– Rádio e Televisão Belo Monte Ltda., no município de 
Vigia – PA;

16 – Portaria nº 924, de 18 de novembro de 
2009 – Lamoglia Comunicação Ltda., no município 
de Macaé – RJ;

17 – Portaria nº 925, de 18 de novembro de 
2009 – Portal Comunicações Ltda., no município de 
Vila Valério – ES;

18 – Portaria nº 926, de 18 de novembro de 2009 
– Sociedade Rádio Vanguarda Limitada, no município 
de Barão de Melgaço – MT;

19 – Portaria nº 928, de 18 de novembro de 2009 
– Dorner & Grigoletto Ltda., no município de Norte-
lândia – MT;

20 – Portaria nº 929, de 18 de novembro de 2009 
– Lamoglia Comunicação Ltda., no município de Cam-
pos dos Goytacazes – RJ;

21 – Portaria nº 931, de 18 de novembro de 2009 
– Radiodifusão Assisense Ltda., no município de São 
Francisco de Assis – RS;

22 – Portaria nº 932, de 18 de novembro de 2009 
– E.F. Comunicações Ltda., no município de Alto Gar-
ças – MT;

23 – Portaria nº 933, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda. – ME, no município de São Geraldo 
do Araguaia – PA;

24 – Portaria nº 934, de 18 de novembro de 2009 
– Sistema Gois de Radiodifusão Ltda., no município 
de São José do Rio Claro – MT;

25 – Portaria nº 1.013, de 16 de dezembro de 
2009 – Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., 
no município de Baião – PA;

26 – Portaria nº 1.014, de 16 de dezembro de 
2009 – Sociedade Vale de Comunicações Ltda., no 
município de Pomerode – SC;

27 – Portaria nº 1.015, de 16 de dezembro de 
2009 – Dias & Novato Comunicações Ltda., no muni-
cípio Mato Verde – PR;

28 – Portaria nº 1.016, de 16 de dezembro de 
2009 – Televisão Guararapes Ltda., no município de 
Cerro Azul – PR;

29 – Portaria nº 1.017, de 16 de dezembro de 
2009 – Sociedade Vale de Comunicações Ltda., no 
município de Piçarras – SC;

30 – Portaria nº 1.018, de 16 de dezembro de 
2009 – Sistema Lageado de Comunicação Ltda., no 
município de Santarém – PA;

31 – Portaria nº 1.019, de 16 de dezembro de 
2009 – Star Radiodifusão Ltda., no município de Pie-
dade de Caratinga – MG;

32 – Portaria nº 35, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio Universal Ltda., no município de Chapecó – SC;

33 – Portaria nº 36, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Real de Comunicações Ltda., no município 
de Ibirapitanga – BA;

34 – Portaria nº 37, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda., no município de 
Joinville (Pirabeiraba) – SC;

35 – Portaria nº 38, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sorali – Sociedade de Radiodifusão Litorânea Ltda., 
no município de Entre Rios – BA;

36 – Portaria nº 39, de 5 de fevereiro de 2010 – R 
& V Comunicação Ltda., no município de Mococa – SP;

37 – Portaria nº 40, de 5 de fevereiro de 2010 
– C.P.Z. Comunicações Ltda., no município de Cola-
tina – ES;

38 – Portaria nº 41, de 5 de fevereiro de 2010 
– Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda., no 
município de São Francisco do Pará – PA;

39 – Portaria nº 42, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda., no município de 
Nova Veneza – SC;

40 – Portaria nº 43, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio e TV Maíra Ltda., no município de Campo Novo 
de Rondônia – PA;

41 – Portaria nº 44, de 5 de fevereiro de 2010 – 
LMG Comunicações Ltda., no município de Manoel 
Vitorino – BA;

42 – Portaria nº 90, de 11 de março de 2010 – 
Bonito Comunicação Ltda., no município de Anastá-
cio – MS;

43 – Portaria nº 91, de 11 de março de 2010 – 
Rádio Editora Magia Ltda., no município de Nova Pá-
dua – RS;

44 – Portaria nº 92, de 11 de março de 2010 – 
EZR Comunicações Ltda., no município de Passo do 
Sobrado – RS;
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45 – Portaria nº 94, de 11 de março de 2010 – 
Empresa de Comunicações Jatobá Ltda., no município 
de Perolândia – GO;

46 – Portaria nº 95, de 11 de março de 2010 – 
Sampaio & Martins Ltda., no município de Santa He-
lena de Goiás – GO;

47 – Portaria nº 96, de 11 de março de 2010 – 
Bonito Comunicação Ltda., no município de Bela Vis-
ta – MS;

48 – Portaria nº 99, de 11 de março de 2010 – Pon-
to Norte Rádio FM Ltda., no município de Seberi – RS;

49 – Portaria nº 101, de 11 de março de 2010 – 
Rede Brasileira de Esportes Comunicação Ltda., no 
município de Orizona – GO; e

50 – Portaria nº 102, de 11 de março de 2010 
– Sociedade Rádio Vanguarda limitada, no município 
de Paranaíta – MT.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
EM Nº 107/2010 – MC

Brasília, 19 de março de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 097/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada no 
Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com ob-
servância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu 
que a Sociedade Rádio Vanguarda Ltda. (Processo 
nº 53670.001099/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 102, DE 11 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001099/2002, Concor-
rência nº 097/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Sociedade Rádio 
Vanguarda Limitada para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Paranaíta, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 222, DE 2011 

(Nº 21/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Fartura, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 676, de 26 de dezembro de 2005, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 20 de abril de 1992, a 
permissão outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Fartura, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 631, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 676, 
de 26 de dezembro de 2005, que renova, a partir de 
20 de abril dc 1998, a permissão outorgada à Rádio 
A Voz do Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada no Município 
de Fartura, Estado de São Paulo.

Brasília, 26 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 49 EM

Brasília, 19 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria, pela qual foi renovada a permissão 
outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda., por meio da 
Portaria nº 91, de 13 de abril de 1988, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 20 de abril de 1988, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Fartura, Estado de São Paulo.

2. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-
lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da permissão, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de

renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, para onde solici-
to seja encaminhado o referido ato, acompanhado do 
Processo nº 53830.000132/1998, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA N° 676, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53830.000132/1998, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 

partir de 20 de abril de 1998, a permissão outorgada à 
Rádio A Voz do Vale Ltda. pela Portaria nº 091, de 13 
de abril de 1988, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 20 de abril de 1988, para explorar, sem direito 
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada no Município de Fartura, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 223, DE 2011 

(Nº 100/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Casper Líbero para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas curtas na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 26 de julho de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a 
concessão outorgada à Fundação Casper Líbero para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas curtas na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 742, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
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nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas curtas:

Decreto de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Fundação Casper Líbero, no município de 
São Paulo – SP;

Decreto de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

2 – Rádio 880 Ltda., no município do Rio de Ja-
neiro – RJ; e

Decreto de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

3 – Rádio 880 Ltda., no município de São Pau-
lo – SP.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 206/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.032458/2005, em 
que a Fundação Casper Líbero solicita renovação da 
outorga concedida para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas curtas, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 1º de novembro de 2003.

2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 31.057, 
de 30 de junho de 1952, renovada pelo Decreto de 29 
de setembro de 2000, publicado no Diário Oficial da 
União em 2 de outubro de 2000, referendado pelo De-
creto Legislativo nº 133, de 2006, publicado no Diário 
Oficial da União em 10 de maio de 2006.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Fun-
dação Casper Líbero, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, em ondas curtas, 
sem direito de exclusividade, no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e nos termos dos arts. 6º da 
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e 6º, inciso I, do 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.032458/2005,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão 
outorgada à Fundação Casper Líbero pelo Decreto nº 
31.057, de 30 de junho de 1952, renovada pelo De-
creto de 29 de setembro de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União de 2 de outubro de 2000, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 133, de 9 de maio de 2006, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas curtas, no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – José Artur Filardi Leite 
(referendado eletronicamente).

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 224, DE 2011 

(Nº 102/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Nossa Senhora Apa-
recida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em ondas curtas na cidade de 
Aparecida, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 17 de agosto de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, 
a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora 
Aparecida para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na ci-
dade de Aparecida, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 743, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 17 
de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União do dia subsequente, que renova, por dez anos, 
a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora 
Aparecida para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas no 
município de Aparecida, Estado de São Paulo.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 415/2010 – MC

Brasília, 1º de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em decorrência do retorno dos autos a este 

Ministério, conforme solicitado no Ofício nº 347/2010-
SAG/SAJ, de 20 de abril de 2010, o qual requer a rea-
presentação da proposta anteriormente encaminhada 
à Casa Civil da Presidência da República, consubstan-
ciada pela Exposição de Motivos nº 1.046, de 2009, 
em face da mudança de titularidade ocorrida nesta 
Pasta, submeto à apreciação de Vossa Excelência o 
Processo Administrativo nº 53000.044454/2007, em 
que a Fundação Nossa Senhora Aparecida solicita 
renovação da outorga concedida para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas curtas, no Município 
de Aparecida, Estado de São Paulo, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003.

2. A outorga foi conferida por meio do Decreto nº 
32.835, de 22 de maio 1953, publicado no Diário Ofi-
cial da União em 26 de maio 1953 e renovada, a partir 
de 1º de novembro de 1973, pelo Decreto nº 73.027, 
de 30 de outubro de 1973, publicado no Diário Oficial 
da União em 30 de outubro de 1973.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
29100.172756/1983, nº 53830.001233/1993 e nº 
53000.044454/1997, que constituem pedidos distin-
tos de renovação. Os primeiros referentes aos períodos 
de 1983/1993 e 1993/2003, respectivamente, deferidos 
de acordo com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e 
o terceiro que trata do período de 2003/2003.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Fun-
dação Nossa Senhora Aparecida, para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas curtas, sem direito de exclusivida-
de, no Município de Aparecida, Estado de 
São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.044454/2007,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão 
outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida pelo 
Decreto nº 32.835, de 22 de maio de 1953, renovada 
pelo Decreto nº 73.027, de 30 de outubro de 1973, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas curtas, no Município de 
Aparecida, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 

257ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39278 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 17 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 225, DE 2011 

(Nº 103/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Aratu S/A para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 5 de julho de 2006, que renova por 15 
(quinze) anos, a partir de 21 de dezembro de 1996, 
a concessão outorgada à TV Aratu S/A para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia.

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

MENSAGEM Nº 744, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decre-
tos adiante especificados que renovam concessões 
outorgadas às entidades abaixo relacionadas para 
explorarem, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão de sons 
e imagens:

Decreto de 5 de julho de 2006 (DOU do dia sub-
sequente): 

1 – TV Aratu S/A., no município de Salvador – BA;
Decretos de 17 de agosto de 2010 (DOU do dia 

subsequente):

2 – Rádio TV do Amazonas Ltda., no município 
de Boa Vista – RR; e

3 – Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de 
Janeiro Ltda., no município do Rio de Janeiro;

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 399/2010 – MC

Brasília, 31 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em decorrência do retorno dos autos a este 

Ministério, conforme solicitado no Ofício nº 0294/2010-
SAG/SAJ, de 14 de abril de 2010, o qual requer a rea-
presentação da proposta anteriormente encaminhada 
à Casa Civil da Presidência da República, consubstan-
ciada pela Exposição de Motivos nºs 587, de 2008, em 
face da mudança de titularidade ocorrida nesta Pasta, 
submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso 
Processo nº 53640.000555/1996, em que a TV Aratu 
S/A solicita a renovação da outorga concedida para 
explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Salvador, Estado da Bahia, a partir de 
21 de dezembro de 1996.

2. Urge salientar que o presente feito já foi objeto 
de análise por parte desta Casa e a referida renova-
ção da concessão fora autorizada por meio do Decre-
to de 5 de julho de 2006, publicado no DOU de 6 de 
julho de 2006. No entanto, em razão das exigências 
demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da 
CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para re-
exame, graves da Mensagem Presidencial nº 417, de 
2007, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 
de junho de 2007.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 226, DE 2011 

(Nº 163/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
Pesquisa e Cultura Mipibuense para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José de Mipibu, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 650, de 14 de julho de 2010, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Comunicação 
Pesquisa e Cultura Mipibuense para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São José de 
Mipibu, Estado do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 740, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas 

Excelências, acompanhadas de Exposições de Moti-
vos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
autorizações outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão co-
munitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 – 
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva 
Mosqueiro, no município de Belém – PA;

2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 – 
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no 
município de São Paulo – SP;

3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – Asso-
ciação Comunitária, Cultural e de Comunicação Social 
Guglielmo Marconi, no município de Venha Ver – RN;

4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural 
Santanense, no município de Riacho de Santana – RN;

5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Afuá – ASCOA, no município de Afuá – PA;

6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Co-
munidade Famense de Rádio, no município de Fama 
– MG;

7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 – As-
sociação de Rádio Comunitária

de Terra Nova, no município de Terra Nova – PE;

8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa 
FM, no município de São Gabriel – RS;

9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – As-
sociação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Mon-
tenegro, no município de Montenegro – RS;

10 – Portaria nº 519, dc 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dc

Comunicação e Cultura de Catolé do Rocha, no 
município de Catolé do Rocha – PB;

11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no 
município de Pinhal da Serra – RS;

12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária e

Cultural de Comunicação do Chuí, no município 
de Chuí – RS;

13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo de 
Oscar Bressane, no município de Oscar Bressane – SP;

14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 – 
Fundação Maria Alves Lima, no município de Teresi-
na – PI;

15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação 
Social, no município de Trindade do Sul – RS;

16 – Portaria nº 537, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no município 
de Orós – CE;

17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Educação e Cultura de 
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no município de 
Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto, 
no município de Floriano Peixoto – RS;

19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos 
do Vale, no município de Canudos do Vale – RS;

20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Pompeia 
ACUDICOP, no município de Dilermando de Aguiar 
– RS;

21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses, 
no município de Chapada Gaúcha – MG;

22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São 
Bento das Caldas, no município de Santa Rita de Cal-
das – MG;

23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Educativa Cristã, no município 
de Goianá – MG,
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24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária, 
no município de Alvorada – RS;

25 – Portaria nº 588, de. 24 de junho de 2010 
– Associação Comunitária Educativa e Social de Na-
talândia (ACESNA), no município de Natalândia – MG;

26 – Portaria nº 592, de, 24 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão

Comunitária da Cidade de Moita Bonita/Sergipe, 
no município de Moita Bonita – SE;

27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Tu-
riaçú, no município de Turiaçú – MA;

28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Brunópolis, no município de Brunópolís – SC;

29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária São Judas Tadeu, no município 
de Ibiassucê – BA;

30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Baraúna, no município de Baraúna – PB;

31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo, no 
município de Tio Hugo – RS;

32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação de Difusão Comunitária Nova Vida, no muni-
cípio de São José da Vitória – BA;

33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária e Rural do Queimada, no muni-
cípio de Irará – BA;

34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação, Pesquisa 
e Cultura Mipibuense, no município de São José do 
Mipibu – RN; e

35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 – 
Associação de Moradores e Agricultores da Comuni-
dade União do Rio Preto da Eva, no município de Rio 
Preto da Eva – AM.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 582/2010-MC

Brasília, 19 de julho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Comunica-
ção, Pesquisa e Cultura Mipibuense, no Município de 
São José de Mipibu, Estado do Rio Grande do Nor-
te, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe o caput do art. 223, 

da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029345/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 650, DE 14 DE JULHO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.029345/2009, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação, Pesquisa e Cultura Mipi-
buense, com sede na Rua dos Limoeiros s/nº , Distrito 
de Pau Brasil, no Município de São José de Mipibu, 
Estado do Rio Grande do Norte, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográficas com latitude em 06°02’49”S e longitude em 
35°15’46”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 227, DE 2011 

(Nº 182/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Rádio FM Game-
leiras para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monte das Ga-
meleiras, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Rádio FM Ga-
meleiras para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Monte das Gameleiras, Estado do Rio 
Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense Comunitária, Social e Cultural 
Santo Antônio, no município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no município de Macaíba – RN;
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19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária – CEJAC, no mu-
nicípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 346/2010-MC

Brasília, 20 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-

ga de Autorização e respectiva documentação para que a 
entidade Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, 
no Município de Monte das Gameleiras, Estado do Rio 
Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o caput do art. 223, da 
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
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mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029009/09, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 435, DE 13 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, 
de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.029.009/09 e do Parecer nº 144 
– 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Rádio FM Gameleiras, com sede na Praça São 
Sebastião, nº 88 – Centro, no município de Monte das 
Gameleiras, Estado do Rio Grande do Norte, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06°26’22”S e longitude em 
35°47’05”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado as Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 228, DE 2011 

(Nº 187/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Rafardense para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Rafard, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Cultural Rafardense para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Rafard, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense Comunitária, Social e Cultural 
Santo Antônio, no município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
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gos da Terra de Paulo Frontin, no município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária – CEJAC, no mu-
nicípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no município de 
Rio Doce – MG;
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43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 368/2010-MC

Brasília, 24 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Rafardense, 
no Município de Rafard, Estado de São Paulo, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.061275/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º; do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 453 DE 18 DE MAIO DE 2010.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº– 53000.061.275/06 e do Parecer nº 
2288/2009/MGT/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural 
Rafardense, com sede na Rua Allan Rolim Barbosa, nº 
363, Conjunto 01, no município de Rafard, Estado de São 
Paulo, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º01’16”S e longitude em 
47º31’43”W, utilizando a frequência de 107,3 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 229, DE 2011 

(N° 188/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Cidade Viva para 
executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Parazinho, Estado do Rio 
Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Cidade Viva 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Parazinho, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações outorgadas 
às entidades abaixo relacionadas para executarem, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviços de radiodifusão comunitária, conforme 
os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense Comunitária, Social e Cultural 
Santo Antônio, no município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no município de Rolim de Moura – RO;
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31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 
– Associação Painense de Rádio, no município de 
Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária – CEJAC, no mu-
nicípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 383/2010 – MC

Brasília, 28 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Cidade Viva, 
no Município de Parazinho, Estado do Rio Grande do 
Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei n 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.040.611/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorizações, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 476, DE 21 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.040.611/04 e do 
Parecer nº 322 – 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/
AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Cidade Viva, com sede na Rua Marechal Cos-
ta e Silva, nº 42 – Centro, no município de Parazinho, 
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Estado do Rio Grande do Norte, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05°13’39”S e longitude em 
35°50’26”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 230, DE 2011 

(Nº 189/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Goianinha 
FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Aprova o ato que 
outorga autorização à Associação de Radio-
difusão Goianinha FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão Goianinha 
FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 

dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense Comunitária, Social e Cultural 
Santo Antônio, no município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no município de Taiobeiras – MG;
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16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária – CEJAC, no mu-
nicípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 386/2010 – MC

Brasília, 28 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Goianinha 
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FM, no Município de Goianinha, Estado do Rio Grande 
do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.020481/08, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 478, DE 21 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.020.481/08, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Goianinha FM com sede na BR-101, 
entrada do Conjunto Novo Horizonte, no município de 
Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06°16’42”S e longitude em 
35°12’31”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 231, DE 2011 

(Nº 197/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Radio Itapema FM de Floria-
nópolis Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 300, de 30 de março de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 29 de setembro de 2005, a 
permissão outorgada à Rádio Itapema FM de Florianó-
polis Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM Nº 751, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.567, de 22 do novembro de 2002 
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;
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2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concór-
dia – SC;

3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 – 
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamen-
te outorgada à FM Record S.A., no município de São 
Paulo – SP;

4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no muni-
cípio de Manhumirim – MG,

5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 – 
Fundação Brasil 2000, no município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009 
– FM Sudoeste Radiodifusora

Ltda., no município de Piraí – RJ;
7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 – 

Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à 
Rádio Doce Vale Ltda., no município de Taquari – RS;

8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Campinas

Ltda., no município dc Campinas – SP;
9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 – 

Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no município 
de Uberlândia – MG;

10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010 
– Rádio FM Clube Um Ltda., no município de Tupan-
ciretã – RS;

11 – Portaria nº 186, de 24 dc março de 2010 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no município de Cuia-
bá – MT;

13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lite FM Ltda.,

originariamente Rádio Antena Um Ltda., no mu-
nicípio do Rio de Janeiro – RJ;

14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 – 
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no muni-
cípio de Vitória – ES;

15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Valença Ltda., no município de Va-
lença – RJ;

16 – Portaria nº 398, de 24 de março de 2010 – 
Rauland Belém Som Ltda., no município de Belém – PA;

17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 – 
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente 
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no município de 
Florianópolis – SC;

18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 – 
Rede Integridade de Radiodifusão

Ltda., originalmente outorgada à Rádio Itaipu de 
Taubaté Ltda., no município de Taubaté – SP;

19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Zé Ltda., no município de Resende – RJ;

20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Santanense FM Stereo Ltda., no município de 
Santana do Livramento – RS;

21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – 
Litoral Radiodifusão Ltda., originariamente outorga-
da à Rádio Transrio Ltda., no município de Arraial do 
Cabo – RJ;

22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 – Rá-
dio Maringá FM Ltda., no município de Maringá – PR;

23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – So-
ciedade Rádio Princesa Ltda., no município de Fran-
cisco Beltrão – PR;

24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no município de 
Blumenau – SC;

25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Club de Palmas Ltda., no

município de Palmas – PR;
26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 – 

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no município de 
São Paulo – SP;

27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no município de 
Alegrete – RS;

28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu

Ltda., no município de Mogi Guaçu – SP;
29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 – 

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no município de 
Porto Alegre – RS;

30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 – 
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda.,

no município de Piratini – RS;
31– Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 – 

Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no município 
de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Imprensa S/A, no município de Rio de Janeiro – RJ;

33 – Portaria nº 368, dc 19 de abril de 2010 – Vip 
Rádio e Televisão Ltda.,

originalmente outorgada à Art Stúdio Rádio Di-
fusão, no município de Itanhaém – SP;

34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Jornal de Ubatã Ltda., no município de Ubatã – BA;
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35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio 
Tingui Ltda., no município de Curitiba – PR;

36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no

município de Ruy Barbosa – BA;
37 – Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 – 

Rádio Palmeira FM Ltda., no município de Palmeira 
dos Índios – AL;

38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no 
município de Presidente Prudente – SP;

39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo Ltda., no 
município de Petrolina – PE;

40 – Portaria nº 441, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no município 
de Farroupilha – RS;

41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 – 
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no município de 
Santa Rosa – RS; e

42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 – 
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada 
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão 
Ltda., no município de Parati – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 227/2010 – MC

Brasília, 26 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53000.025919/2005, acompanhado 
de Portaria, que renova permissão outorgada à Rá-
dio Itapema FM de Florianópolis Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora, em frequência modulada; no Município de Flo-
rianópolis, Estado de Santa Catarina, por dez anos, a 
partir de 29 de setembro de 2005.

2. A permissão foi conferida originalmente ao 
Diário da Manhã Ltda., pela Portaria nº 786, de 23 de 
setembro de 1975, transferida à Rádio Itapema FM 
de Florianópolis Ltda., pela Portaria nº 241, de 29 de 
novembro de 1989, renovada pela Portaria nº 167, de 
18 de outubro de 1999, publicada no Diário Oficial da 
União em 9 de fevereiro de 2000, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 343, de 2001, publicado no Di-
ário Oficial da União em 17 de setembro de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 

é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.046, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 308, DE 30 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 15 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.025919/2005, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 29 de setembro de 2005, a permissão ou-
torgada originalmente ao Diário da Manhã Ltda., pela 
Portaria nº 786, de 23 de setembro de 1975, transfe-
rida à Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., pela 
Portaria nº 241, de 29 de novembro de 1989, renovada 
pela Portaria nº 167, de 18 de outubro de 1999, pu-
blicada no Diário Oficial da União em 9 de fevereiro 
de 2000, referendada pelo Decreto Legislativo nº 343, 
de 2001, publicado no Diário Oficial da União em 17 
de setembro de 2001, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em 
frequência modulada, no Município de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 232, DE 2011 

(Nº 213/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa 
Cruz Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 21 de agosto de 2007, a 
permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa 
Cruz Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 752, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 305, de 21 de junho de 2006 – 
Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda., originaria-
mente outorgada à Rádio Cólon Ltda., no município 
de Joinville – SC;

2 – Portaria nº 755, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., no município de 
Cerro Largo – RS;

3 – Portaria nº 825, de 20 de dezembro de 2007 
– Gazeta Comunicações Ltda., no município de Santa 
Cruz do Sul – RS;

4 – Portaria nº 521, de 7 de agosto de 2009 – 
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo, 
originariamente outorgada à Rádio Difusora Cariacica 
Ltda., no município de Vitória – ES;

5 – Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009 
– Sistema Imagem de Comunicação Ltda., origina-
riamente outorgada à Rádio Estéreo Show Ltda., no 
município de São José do Rio Preto – SP;

6 – Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009 
– S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., no município de 
Torres – RS;

7 – Portaria nº 105, de 1º de março de 2010 – 
Rádio Vida FM Ltda., no município de São José dos 
Campos – SP;

8 – Portaria nº 174, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Subaé Ltda., originariamente outorgada à Rádio 
Subaé de Frequência Modulada Ltda., no município de 
Feira de Santana – BA;

9 – Portaria nº 175, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., no município de 
Petrópolis – RJ;

10 – Portaria nº 177, de 24 de março de 2010 
– Rádio Marumby Ltda., no município de Campo Lar-
go – PR;

11 – Portaria nº 187, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Mococa Ltda., no município de Mo-
coca – SP;

12 – Portaria nº 194, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Itu Ltda., no município de Itu – SP;

13 – Portaria nº 196, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lidersom FM Ltda., originariamente outorgada 
à Rádio Lidersom de Orlândia Ltda., no município de 
Orlândia – SP;

14 – Portaria nº 202, de 24 de março de 2010 – 
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social, 
originariamente outorgada à Sombrasil Comunicação 
Ltda., no município de Vila Velha – ES;

15 – Portaria nº 352, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Matozinho FM Ltda., no município 
de Três Rios – RJ;

16 – Portaria nº 363, de 16 de abril de 2010 – 
Sistema Rádio Norte Ltda., originariamente outorgada 
à Intervisão Emissora de Rádio e Televisão Ltda., no 
município de Montes Claros – MG;

17 – Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010 – 
Fundação Rádio Educativa São Sebastião, com fins 
exclusivamente educativos, no município do Rio de 
Janeiro – RJ;

18 – Portaria nº 429, de 13 de maio de 2010 – 
Sociedade Barrense de Radiodifusão Ltda., no muni-
cípio de Barra do Piraí – RJ;

19 – Portaria nº 431, de 13 de maio de 2010 – Rá-
dio Marconi FM Ltda., no município de Açailândia – MA;

20 – Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Tempo FM Ltda., originariamente outorgada à 
Rádio Transcariri Ltda., no município de Juazeiro do 
Norte – CE;
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21 – Portaria nº 446, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Montes Claros Ltda., no município de Montes 
Claros – MG;

22 – Portaria nº 463, de 20 de maio de 2010 – Rá-
dio Itapema FM de Santa Maria Ltda., originariamente 
outorgada à Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda., 
no município de Santa Maria – RS;

23 – Portaria nº 475, de 21 de maio de 2010 – 
Fundação Aperipê de Sergipe, com fins exclusivamente 
educativos, município de Aracaju – SE;

24 – Portaria nº 477, de 21 de maio de 2010 – 
Rede Central de Comunicação Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Manchete Ltda., no município de 
Recife – PE;

25 – Portaria nº 481, de 21 de maio de 2010 – 
TV Serra Dourada Ltda., originariamente outorgada 
à Rádio Musical de Goiânia Ltda., no município de 
Goiânia – GO;

26 – Portaria nº 490, de 31 de maio de 2010 – 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 
com fins exclusivamente educativos, no município de 
Joinville – SC;

27 – Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010 – 
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda., no município 
de Santa Cruz do Sul – RS;

28 – Portaria nº 520, de 14 de junho de 2010 – Rá-
dio Morena Stereo Ltda., no município de Campinas – SP;

29 – Portaria nº 532, de 16 de junho de 2010 – Rá-
dio Igrejinha FM Ltda., no município de Igrejinha – RS;

30 – Portaria nº 535, de 16 de junho de 2010 – 
Rádio Cidade Araçatuba Ltda., no município de Ara-
çatuba – SP;

31 – Portaria nº 549, de 18 de junho de 2010 
– Rádio Iguatemi Ltda., originariamente outorgada à 
Rádio Santo Antônio de Posse Stereo Som Ltda., no 
município de Santo Antonio de Posse – SP;

32 – Portaria nº 589, de 24 de junho de 2010 – TV 
Pajuçara Ltda., originariamente outorgada à Empresa 
Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., no município 
de Maceió – AL;

33 – Portaria nº 594, de 24 de junho de 2010 – 
Rádio Porto Brasil FM Estereo Ltda., no município de 
Porto Seguro – BA;

34 – Portaria nº 595, de 24 de junho de 2010 – 
Ultra Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada 
à Sociedade Emissora Minuano, no município de Rio 
Grande – RS;

35 – Portaria nº 638, de 6 de julho de 2010 – So-
ciedade Rádio Carijós Lida, no município de Conse-
lheiro Lafaiette – MG; e

36 – Portaria nº 684, de 23 de julho de 2010 – 
Lagoa Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada 
à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., no município de 
Barra do Ribeiro – RS.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
EM Nº 545/2010 – MC

Brasília, 1º de julho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53000.019397/2007, acompanhado de 
Portaria; que renova permissão outorgada à Rádio 
Atlânitda FM de Santa Cruz Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sono em frequência modulada, no Município de San-
ta Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, por dez 
anos, a partir de 21 de agosto de 2007.

2. A permissão foi deferida pela Portaria nº 211, 
de 19 de agosto de 1987, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 21 de agosto de 1987, renovada pela 
Portaria nº 355, de 24 de julho de 2000, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 6 de setembro de 
2001, referendada pelo Decreto Legislativo nº 519, de 
200 publicado no Diário Oficial da União do dia 18 
de agosto de 2004.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

 
PORTARIA Nº 57, DE 11 DE JUNHO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 

275ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39296 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.019397/2007, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, 
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 21 de agosto de 2007, a permis-
são outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa Cruz 
Ltda., pela Portaria nº 211, de 19 de agosto de 1987, 
publicada no Diário Oficial da União do dia 21 de 
agosto de 1987, renovada pela Portaria nº 355, de 
24 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 6 de setembro de 2001, referendada 
pelo Decreto Legislativo nº 519, de 2004, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 18 de agosto de 
2004, para explorar, sem direito de exclusividade, o 
serviço de radiodifusão sonora, em frequência mo-
dulada, no Município de Santa Cruz do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 233, DE 2011 

(Nº 244/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro 
S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Ju-
azeiro do Norte, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 26 de julho de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 28 de junho de 2006, a con-
cessão outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

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

MENSAGEM Nº 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no município de São 
Paulo – SP;
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18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no município de Guaíba 
– RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., no município de Pedro Leopol-
do – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 207/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.041571/2007, em 
que a Rádio Progresso de Juazeiro S/A. solicita reno-
vação da outorga concedida para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, pelo prazo de 
dez anos, a partir de 28 de junho de 2006.

2. A outorga foi conferida, originariamente, à Rádio 
Progresso de Juazeiro Ltda., pelo Decreto nº 58.383, 
de 10 de maio de 1966, que entrou em vigor no dia 28 
de junho de 1966, data em que o respectivo extrato 
contratual foi publicado no Diário Oficial da União, 
posteriormente, autorizada a transformar o tipo socie-
tário de sociedade limitada para sociedade anônima, 
pela Portaria nº 8, de 1º de março de 2002, publica-
da no Diário Oficial da União do dia 19 de março de 
2002 e, renovada pelo Decreto de 11 de dezembro de 
2001, publicado no Diário Oficial da União no dia 12 
subsequente, referendado pelo Decreto Legislativo nº 
575, de 2004, publicado no Diário Oficial da União 
em 19 de agosto de 2004.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
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é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Progresso de Juazeiro S.A., para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sonora 
em ondas médias, sem direito de exclusi-
vidade, no Município de Juazeiro do Norte, 
Estado do Ceará.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.041571/2007,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 28 de junho de 2006, a conces-
são outorgada, originariamente, à Rádio Progresso de 
Juazeiro Ltda. pelo Decreto nº 58.383, de 10 de maio 
de 1966, que entrou em vigor no dia 28 de junho de 
1966, data em que o respectivo extrato contratual foi 
publicado no Diário Oficial da União, posteriormente 
autorizada a modificar sua denominação social para 
Rádio Progresso de Juazeiro S.A. pela Portaria nº 8, 
de 1º de março de 2002, renovada pelo Decreto de 11 
de dezembro de 2001, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 12 seguinte, aprovado pelo Decreto Legis-
lativo nº 575, de 18 de agosto de 2004, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Juazeiro 
do Norte, Estado do Ceará.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 

subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – José Artur Filardi Leite 
(referendado eletronicamente).

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu da Câmara dos De-
putados o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, 
de 2011, na Câmara dos Deputados, que autoriza o 
envio de um navio da Marinha do Brasil para compor 
a força-tarefa marítima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano.

É o seguinte o Projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 234, DE 2011 

(Nº 443/2011, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o envio de um Navio da Ma-
rinha do Brasil para compor a Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das Nações Uni-
das no Líbano – UNIFIL.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado o envio de um navio da 

Marinha do Brasil, com aeronave orgânica e com o 
contingente de até 300 (trezentos) militares brasilei-
ros para a Força-Tarefa Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano – UNIFIL.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em modificação do referido contingente, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

MENSAGEM Nº 402, DE 2011

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

combinado com a Lei nº 2.953, de 17 de novembro 
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de 1956, submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, a Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado das Relações Exteriores e da De-
fesa, relativa à participação brasileira na Força Interina 
das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Brasília, 23 de setembro de 2011. – Dilma Rous-
seff.

EMI Nº 458 MRE/MD

Brasília, 16 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República.
Elevamos à alta consideração de Vossa Excelên-

cia minuta de Mensagem ao Congresso Nacional que, 
em respeito ao disposto na Lei nº 2.953, de 17 de no-
vembro de 1956, solicita autorização para o envio de 
navio da Marinha do Brasil, com aeronave orgânica e 
tripulação de até 300 militares, para integrar, na con-
dição de navio capitânea, a Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

2. A UNIFIL foi estabelecida pela Resolução 
425(1978) do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Seu mandato original previa as seguintes 
principais tarefas: certificação da retirada de tropas de 
Israel do território do Líbano; assistência ao Governo 
libanês no exercício da autoridade estatal em todo o 
território sujeito a sua jurisdição; e a garantia da paz 
e da segurança no sul do Líbano. A Resolução 1701 
(2006), adotada após campanha militar israelense, 
acrescentou ao mandato da Missão, dentre outros 
deveres, os de apoiar as Forças Armadas libanesas e 
auxiliar o Governo em matéria de segurança das fron-
teiras com vistas a evitar o ingresso ilegal de armas ou 
materiais correlatos. O Conselho de Segurança tam-
bém decidiu criar uma Força-Tarefa Marítima (FTM) 
como parte da UNIFIL, em atendimento a solicitação 
do Governo libanês.

3. A presença da UNIFIL é considerada essencial 
para a manutenção de ambiente estável na região, e, 
por esse motivo, ambos os lados têm demonstrado 
firme interesse na contínua renovação do mandato 
da Missão. A UNIFIL desempenha relevante papel na 
interlocução entre o Exército libanês e as Forças de 
Defesa de Israel (FDI) e, assim, contribui para superar e 
evitar incidentes e problemas em sua área de atuação.

4. A UNIFIL conta, atualmente, com contingentes 
de Bangladesh, Belarus, Bélgica, Brasil, Brunei, Cam-
boja, China, Chipre, Dinamarca, El Salvador, França, 
Macedônia, Alemanha, Gana, Grécia, Guatemala, 
Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Malásia, Nepal, Niger, Portugal, Qatar, República da 

Coreia, Sérvia, Serra Leoa, Eslovênia, Espanha, Sri 
Lanka, Tanzânia e Turquia, totalizando 12.349 militares 
e policiais e 1.007 funcionários civis. O atual comandan-
te militar é o General espanhol Alberto Asarta Cuevas. 
O orçamento anual da Missão é de US$ 545 milhões.

5. A FTM é comandada, atualmente, pelo Almiran-
te Luiz Henrique Caroli, da Marinha do Brasil, assistido, 
entre outros, por quatro oficiais militares brasileiros, e 
composta por unidades navais de Alemanha (3 navios), 
Bangladesh (2 navios), Grécia (1 navio), Indonésia (1 
navio) e Turquia (1 navio).

6. A iniciativa reforçaria a liderança brasileira no 
ambiente marítimo da UNIFIL, daria suporte e auto-
nomia ao Comandante da FTM e contribuiria para a 
permanência de oficial brasileiro à frente desta última. 
Em sentido mais amplo, demonstraria o compromisso 
do Brasil com a promoção da paz no Oriente Médio 
sob novo mandato das Nações Unidas.

7. Estas, Senhora Presidenta, são as razões que 
justificariam o encaminhamento da presente minuta de 
Mensagem ao Congresso Nacional que submetemos 
à elevada consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Antônio de Aguiar Patriota, 
Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 209 
a 233, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 234 vai à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu quero esclarecer ao Plenário que esta ses-
são destina-se à discussão exclusivamente das emen-
das constitucionais que constam da pauta dos nossos 
trabalhos. E, estando a nossa pauta normal bloqueada 
pelas medidas provisórias, o Regimento permite que 
se faça sessão extraordinária para cumprir o interstício 
de cinco sessões que o Regimento exige para votação 
dessas matérias. Assim, ela se destina exclusivamente 
à discussão dos Srs. Senadores e Senadoras sobre 
as matérias nela tratadas.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 37, DE 2011 

(Reforma Política)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 37, de 2011 tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
os arts. 46 e 56 da Constituição Federal, para 
reduzir de dois para um o número de suplentes 
de Senador; vedar a eleição de suplente que 
seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular e 
dá outras providências.

Foi Relator o Senador Luiz Henrique, que foi fa-
vorável, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça.

Transcorre hoje a segunda sessão de discussão 
em primeiro turno, podendo ser oferecidas emendas 
assinadas por um terço, no mínimo, da composição 
do Senado.

Discussão da proposta e das emendas. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador ou Senadora que 

deseje discutir... (Pausa.)
O Senador Eduardo Suplicy tem a palavra, para 

discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador José Sarney, acho importante que estejamos 
aqui a discutir a questão dos Senadores suplentes.

Tenho aqui, sempre, ao longo desses 20 anos e 
oito meses em que sou Senador, tido uma boa rela-
ção com aqueles Senadores que passaram a exercer 
o seu cargo depois, por alguma circunstância em que 
os Senadores titulares deixaram de exercer seu man-
dato, seja por afastamento por licença médica, seja por 
terem assumido cargos como o de Ministro do Governo 
ou por terem sido eleitos para cargos majoritários ou-
tros, como o de Governador ou de Prefeito, conforme 
estabelece a Constituição brasileira. Sempre tratei os 
Senadores suplentes com todo o respeito, como o faço 
em relação aos titulares, mas, desde o primeiro mandato 
como Senador, apresentei uma Proposta de Emenda 
à Constituição – primeiro na forma de projeto de lei, 
mas depois como Proposta de Emenda à Constituição 
–, no sentido de que deveria haver apenas Senadores 
eleitos diretamente pelo povo.

A proposta de emenda à Constituição que apre-
sentei dizia que, por ocasião da eleição do Senador 
titular, o partido ou a coligação que apresenta o Sena-
dor titular também apresentará o primeiro e o segundo 
suplentes, podendo haver até mais do que dois, po-
dendo haver até três ou quatro nomes, cabendo aos 
eleitores a escolha de qual o primeiro e o segundo 
suplentes. Com isso, haveria a legitimidade completa 
por parte daquele escolhido para representar o Estado 
no Senado, uma vez afastado o Senador titular seja 
por falecimento, por doença ou por ter sido eleito ou 
nomeado para um cargo como o de Ministro.

Pois bem, essa proposição não foi considerada 
na forma como eu apresentei, mas, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania prevaleceu outra 
proposição, que, acredito, tenha sido relatada pelo 
Senador Demóstenes Torres. Tal preposição levou em 
consideração as diversas outras proposições. Pelo 
que entendo, essa proposição que agora chega para 
nossa votação coloca a existência de apenas um Se-
nador suplente e a possível eleição do Senador titular 
na primeira eleição que acontecer, seja ela a eleição 
para os Senadores ou até por ocasião das eleições 
municipais. Se acontecer o afastamento de um Sena-
dor titular, haverá a eleição do Senador que for esco-
lhido pelo povo.

Ou seja, é um avanço na direção de termos uma 
presença menor de Senadores suplentes e de termos 
sempre Senadores eleitos diretamente pelo povo.

Por esta razão, Sr. Presidente, considero que é 
um avanço de aperfeiçoamento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me permite 
interrompê-lo só para registrar a presença no Sena-
do dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Santa Catarina, de Petrolina de Goiás.

Muito obrigado pela visita. (Palmas.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sejam bem-vindos.
Assim, Sr. Presidente, considero que é um avan-

ço no sentido da proposição de aperfeiçoarmos nosso 
sistema político. Mas gostaria de chegarmos à situação 
em que teremos sempre, no caso de qualquer um dos 
81 Senadores ou de todos os 81 Senadores, que aqui 
tenhamos sempre Senadores eleitos diretamente pela 
população, pelo povo brasileiro.

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

– AP) – Continua a discussão.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
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O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador José Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
Profissionais da Imprensa, a Emenda à Constituição 
nº 37, Presidente Sarney, de iniciativa de V. Exª, de 
fato, propõe algumas alterações no processo eleitoral 
e também melhora, de alguma forma, aquilo que tem 
incomodado grande parte da população brasileira, no 
que se refere a se eleger um Senador e, posterior-
mente, esse Senador usar o cargo com a intenção de 
ser candidato a um outro pleito seguinte, por exemplo, 
para prefeito, com dois anos de mandato, ou para go-
vernador, com quatro anos, e o suplente, até então, 
permanecendo um parente próximo, esposa, filho. Por 
essa razão, para essa estrutura política dos Estados, 
não haveria, Senador Armando Monteiro, alteração 
nenhuma no quadro e na estrutura política de qual-
quer uma das lideranças políticas do Estado brasileiro. 

Quando V. Exª propõe a proibição do parente até 
o terceiro grau do candidato ao Senado de disputar a 
eleição, irmão, esposa e filho não poderão ser, a partir 
das eleições futuras, candidatos suplentes dos titulares, 
dos candidatos ao Senado da República.

Eu entendo que já foi um avanço a iniciativa de 
V. Exª, mas, eu particularmente, tenho uma emenda 
constitucional que tramita na Câmara dos Deputados 
e também, recentemente, aqui no Senado Federal, 
que altera esse quadro de forma mais radical, mas 
respeitando a decisão do eleitorado dos respectivos 
Estados da Federação. Os suplentes serão os subse-
quentemente votados naquelas eleições, ou seja, as 
duas vagas para o Senado serão para os mais vota-
dos, e as suplências serão preenchidas pelo terceiro e 
pelo quarto colocados nas eleições em que disputaram 
aquele cargo, em ano futuro, por exemplo, o ano de 
2014, quando ocorrerão as próximas eleições para o 
Senado da República.

Então, Sr. Presidente, registro o nosso posicio-
namento. Fui voto vencido nas discussões em relação 
a esta matéria, mas é necessário registrar que, sob o 
ponto de vista da democracia, é muito positivo consi-
derar os votos daqueles que obtiveram votações signi-
ficativas, considerar a segunda colocação quando há 
um candidato ao Senado. Assim, o segundo colocado 
seria o primeiro suplente daquele que foi eleito pela 
maioria dos representantes de seu respectivo estado, 
e o segundo suplente seria o terceiro mais votado na-
quela eleição em que disputou o cargo – no caso, o 
cargo de Senador da República.

Era esse o registro, Sr. Presidente, que queria 
deixar para evidenciar o nosso posicionamento. Ao 

mesmo tempo, parabenizo V. Exª pela iniciativa, já 
que, de qualquer forma, avançou-se no que se refere 
a este assunto ao se proibir que parentes de primeiro, 
segundo e terceiro graus sejam suplentes dos titulares 
ao Senado da República. De qualquer maneira, já é um 
avanço. Mas a proposta que apresentei anteriormente, 
que tramita nesta Casa e também na Câmara dos De-
putados, com certeza atende mais democraticamente 
o desejo da grande maioria da população brasileira. 

Era só, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª. 
Continua a discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2011 

(Reforma Política)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 38, de 2011, tendo como primeiros 
signatários os Senadores José Sarney e Fran-
cisco Dornelles, que altera os arts. 28, 29 e 
82 da Constituição Federal, para estabelecer 
mandato de cinco anos para Presidente da 
República, Governador de Estado e do Dis-
trito Federal e Prefeitos, e mudar a data das 
respectivas posses. 

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

Essas emendas foram subscritas pela Presidência 
porque foram resultado da Comissão, pela Presidên-
cia, designada para estudar a reforma política. Neste 
caso, existe um substitutivo da Comissão de Constitui-
ção e Justiça estabelecendo o prazo de quatro anos, 
que vamos votar, e que está em discussão juntamente 
com o substitutivo. 

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa extraordinária de amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2011 

(Reforma Política)

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

O parecer foi favorável, do Senador Romero Jucá, 
e contrário, dos Senadores Demóstenes Torres e Hum-
berto Costa. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para discutir, Senador Rollemberg. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Parlamentares, apenas para manifes-
tar a minha posição favorável a esta Emenda, embora 
considere que ela é insuficiente. Eu até apresentei uma 
que considero mais adequada e mais abrangente, que 
determina que qualquer alteração, qualquer proposta 
de reforma política tenha que ser objeto de referendo 
popular. 

No caso, esta se refere apenas a mudanças no 
sistema eleitoral, mas entendo que é um avanço. E en-
tendo que é um avanço porque acredito que a questão 
mais importante, numa proposta de reforma política, 
é ampliar os instrumentos de participação popular, 
Senador Armando Monteiro. Foi com esse objetivo 
que também apresentei uma proposta de emenda à 
Constituição, que está na CCJ, que reduz o número 
de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. 

Nós temos uma contradição hoje. Você veja que 
hoje, para se criar um partido político – como foi cria-
do ontem o PSD e quero louvar a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral ao conceder o registro do PSD – a 
exigência é de meio por cento do número de assinatu-
ras, tendo como base o número de eleitores na última 
eleição para Deputado Federal.

E para apresentar um projeto de iniciativa popular, 
a exigência é de 1% sobre o total de eleitores, o que 

faz com que hoje, para apresentação de um projeto 
de iniciativa popular, nós precisemos ter algo em torno 
de 1 milhão e 350 mil assinaturas, enquanto para criar 
um partido político, 490 mil assinaturas. 

Portanto, todas as propostas que tramitam nesta 
Casa que busquem ampliar os instrumentos de par-
ticipação popular – e o referendo sem dúvida é uma 
delas – terão o nosso apoio.

Por isso, quero manifestar a minha posição favo-
rável a esta emenda constitucional, embora entenda 
que deveríamos ampliar o escopo dela, no sentido de 
que toda proposta de reforma política fosse submeti-
da a referendo, depois de aprovada pelo Congresso 
Nacional.

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

– AP) – Continua a discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa extraordinária de amanhã, para prosse-
guimento da discussão.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 63, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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 pre-
catório, até a data de 31 de dezembro de 2012.

O parecer é favorável, nos termos da Emenda nº 
1, do Substitutivo que foi oferecido. 

Transcorre hoje a segunda sessão de discussão, 
em 1º turno, podendo ser oferecidas emendas.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão, e a matéria 

constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ex-
traordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Cumprida a finalidade da sessão, sem mais 
matérias a discutir encerro a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 35 
minutos.)
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Ata da 173ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de setembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago e Cícero Lucena,  
da Srª Marinor Brito e dos Srs. Paulo Paim, Walter Pinheiro e Eduardo Suplicy

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 mi-

nutos e encerra-se às 21 horas e 42 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.

Pois não, Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta, ontem, solicitei ao Presidente Sarney que fosse 
apensado ao PL nº 16 dois projetos de minha autoria 
que tratavam do mesmo assunto. Fiquei de ratificar 
esse pedido hoje em relação ao Projeto nº 574, que 
já está na mesa. Eu o faço neste momento.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª será atendido, conforme o Regimento, 
Senador.

Obrigada.
O período do Expediente da presente sessão 

será destinado a comemorar os 218 anos de celebra-
ção do Círio de Nazaré, nos termos do Requerimen-
to nº 1.065, de 2011, da Senadora Marinor Brito e de 
outros Senadores.

Para compor a Mesa, a Exma signatária da pre-
sente homenagem já se encontra à mesa, Senadora 
Marinor Brito. Peço para fazer parte da Mesa o Arce-
bispo Metropolitano de Belém do Pará, Revmo Sr. Dom 
Alberto Taveira Corrêa; o Diretor-Geral da Festa do Círio 
de Nazaré, Sr. César Neves; e a Coordenadora Subs-
tituta de Apoio e Sustentabilidade do Departamento 
do Patrimônio Imaterial do Iphan, a Srª Desirée Tozi.

Convido todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional e o Hino do Pará.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal brasileiro.)

(Procede-se à execução do Hino do Es-
tado do Pará.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Srªs e Srs. Senadores; cara colega Senadora 
Marinor Brito; Revmo Sr. Dom Alberto Taveira Corrêa; 
Exmo Diretor Geral da Festa do Círio, Sr. Cesar Neves; 
Exma Coordenadora, Srª Desirre Tozi, reúne-se o Se-
nado da República em sessão dedicada a comemorar 
a 218ª Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, 
tradicional festividade votiva do calendário da fé ca-
tólica, observada em diversos locais deste País e de 
maneira absolutamente destacada em Belém, capital 
do Estado do Pará.

Os motivos que levaram à aprovação do Reque-
rimento nº 1.065, de 2011, em muito boa hora pro-
posto pela Senadora Marinor Brito, como sua primeira 
signatária, são de fato bastante justos e adequados. 
Em primeiro lugar, porque o Círio, que este ano será 

realizado no dia 9 de outubro, retrata e exemplifica 
um evento que é um paradigma da cultura popular 
brasileira. Neles estão presentes, ao mesmo tempo, a 
tradição religiosa do nosso povo, com suas profundas 
implicações sociopolíticas, e as raízes multiculturais que 
estruturam e fundamentam a alma do Brasil; também 
a culinária, as brincadeiras, as manifestações folclóri-
cas originárias a um só tempo da cultura portuguesa, 
da cultura indígena e da negra.

Eu, pessoalmente, Senadora, tive oportunidade 
de ir a um Círio de Nazaré e devo dizer a V. Exª que 
nunca vi uma manifestação de massa tão forte, tão em-
polgante e tão impactante. Na época, eu era Ministra 
do Turismo e me lembro que fizemos muito empenho 
não só em reiterar que ficasse no calendário das gran-
des atrações turísticas do nosso País, mas que tivesse 
todo apoio possível do turismo, porque, realmente, não 
é só manifestação religiosa. Vai muito além. É manifes-
tação de fé, mas também – não sei bem até explicar 
– manifestação cultural do nosso povo. Realmente, o 
Círio é uma jóia da nossa cultura.

Acho que dificilmente se verá, depois de dar 
esse testemunho público – porque realmente fiquei 
muito impressionada –, em qualquer local do mundo, 
manifestação em que seja tão constante e expressiva 
a participação do povo.

De fato, a Festa do Círio é comemorada há mais 
de dois séculos, e a expectativa para este ano é a de 
que dela participem algo como dois milhões de fiéis, 
vindos do interior do Estado do Pará e de muitos ou-
tros locais do Brasil e do exterior.

Esses números concorrem para a fama que tem 
o ponto alto da festividade – a procissão do Círio – de 
representar a maior manifestação religiosa cristã em 
todo o mundo. 

Na manhã de domingo, às 7 horas da manhã, 
quando a berlinda que leva a imagem de Nossa Se-
nhora de Nazaré deixar a Catedral Metropolitana de 
Belém a caminho de sua basílica onomástica, uma 
verdadeira multidão irá segui-la, uma verdadeira mul-
tidão irá disputar um breve toque que seja na gigantes-
ca corda que conecta simbolicamente a Mãe de Deus 
ao seu povo, tornando palpável o encontro entre fiel e 
Virgem, entre pedido e graça, entre a fé dos homens 
e o amor de Deus. 

É esta, pois, a dimensão da Festa do Círio, que 
hoje é homenageada neste plenário; a festa de um 
povo cuja crença é inabalável. 

Possamos nós, Senadores e Senadoras, neste 
momento privilegiado, homenagear Belém do Pará, 
porta de entrada da Amazônia brasileira, cidade cujas 
tradições tanto honram a cultura nacional. Possamos 
homenagear ainda, congregados na figura dos bele-
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nenses, todos os romeiros e visitantes que deixam os 
seus locais de origem para, em conjunto com a po-
pulação local, louvar a Virgem e rezar por paz, pão e 
prosperidade. Possamos, por fim, irmanar-nos a todos 
os participantes do Círio e do Plenário do Senado Fe-
deral, Casa símbolo da Federação brasileira, compar-
tilhar dos fundamentos da fé, esperança e caridade, 
que tanto aqui quanto lá entendemos os pressupostos 
maiores de um Brasil mais generoso e feliz, os pressu-
postos de um Brasil mais inclusivo, mais igual e mais 
justo para nós e nossos filhos. 

Obrigada, Senadora Marinor Brito, por ter tido a 
ideia de fazer esta homenagem. 

Agora, devidamente, passo a Presidência a V. Exª. 

A Sª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Srª Marinor Brito.

A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 
PA) – Boa tarde a todos e a todas.

Eu queria agradecer à Vice-Presidenta do Sena-
do Federal, Senadora Marta Suplicy, pelas carinhosas 
palavras, pela manifestação que, ao mesmo tempo, 
reflete a cultura de nosso Estado e de nosso País e 
também pelo seu depoimento, que, para nós paraenses, 
se revela como um depoimento de grande importância.

V. Exª, que hoje preside esta sessão, o que nos 
honra muito, abriu nossa sessão solene e dá uma de-
monstração clara de compromisso com a cultura do 
povo, com as perspectivas da utilização da cultura po-
pular, das realizações de eventos importantes para o 
povo brasileiro, como uma fonte de geração de renda, 
de emprego e de perspectivas de futuro.

Obrigada, Senadora, pelo carinho de estar com-
partilhando este momento aqui conosco, com os para-
enses que aqui estão, com os que lá moram e estão 
nos assistindo pela TV Senado ou nos ouvindo pela 
Rádio Senado. Honra-nos muito ouvir de V. Exª essas 
palavras tão respeitosas em relação à nossa mani-
festação cultural e religiosa conhecida como Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré.

Eu queria agradecer também a todos os Senado-
res e Senadoras que compõem esta Casa por terem, 
por unanimidade, aprovado o nosso requerimento, a 
nossa manifestação, também uma demonstração clara 
de respeito a essa tradição religiosa e cultural do povo 
paraense que, hoje, depois de muitos anos, já se tor-
nou patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro.

Eu queria aqui agradecer, também com muito ca-
rinho, ao Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará, 
Reverendíssimo Dom Alberto Taveira Corrêa, que não 
mediu esforços para organizar a comitiva de desloca-
mento da guarda da Santa Peregrina e deslocá-la até o 

Senado Federal, que se sente honrado de receber um 
dos símbolos da cultura paraense e também um dos 
símbolos da religiosidade e da fé do povo paraense. 

Muito obrigada pelo desprendimento num mo-
mento em que o Estado se prepara para receber o 
Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com milhares de 
pessoas vindas do mundo inteiro. Sabemos o quanto 
o arcebispado de Belém precisa estar atento e mobili-
zado para atender com muita atenção e carinho, como 
sempre fez, a comunidade paraense que se desloca 
do interior e também a comunidade de outros locais 
do Brasil e do mundo.

Muito obrigada pela sua presença com a gente. 
Eu queria agradecer carinhosamente a presença 

do Dr. César Neves, que, nos últimos anos, tem dirigi-
do a festa do Círio de Nazaré, sempre com dedicação, 
sempre com o cuidado de tornar cada movimentação 
vinculada ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré um 
elemento a mais para fortalecer essa manifestação, 
que, como foi aqui dito pela Senadora Marta Suplicy, 
não é apenas uma manifestação religiosa, mas uma 
manifestação cultural que muito orgulha o povo paraen-
se, a despeito da fé de cada cidadão daquele Estado. 

O Círio de Nazaré é muito mais do que uma ma-
nifestação católica; é uma manifestação multirreligiosa, 
digamos assim, plurirreligiosa, ecumênica, porque con-
grega de fato todos os setores da sociedade paraense.

Então, o Dr. César Neves, quando fiz contato com 
ele, imediatamente se colocou à disposição. Eu disse a 
ele: “Dr. César, nós nunca tivemos o privilégio de fazer 
uma homenagem ao Círio de Nazaré no Salão do Se-
nado Federal desde que o Círio de Nazaré se tornou 
patrimônio imaterial do povo de Belém.”

Aliás, a iniciativa, do ex-Prefeito Edmilson Ro-
drigues, hoje Deputado Estadual no Pará, aliada ao 
esforço do Iphan, àquela altura dirigido pelo Dr. Cris-
tovam Buarque, também teve o apoio e a acolhida do 
Governo Federal, muito especialmente do então Mi-
nistro da Cultura Gilberto Gil.

O Círio de Nazaré se tornar patrimônio cultural e 
imaterial do povo do Pará foi, para nós, uma conquis-
ta muito grande, e eu estou, neste exato momento, 
tendo o privilégio de homenagear o Círio de Nazaré 
junto com vocês.

Então, meu muito obrigado, Dr. César, pela sua 
dedicação a esse símbolo religioso, mas também cul-
tural do nosso povo e, hoje, do povo brasileiro.

Agradeço a sensibilidade que está sempre pre-
sente nos técnicos, nos que atuam na defesa do pa-
trimônio imaterial e material do povo brasileiro, à Srª 
Desirée Tozi, que representa aqui o Instituto do Patri-
mônio Histórico do povo brasileiro. A colaboração de 
vocês nesse processo, para nós, foi muito importante.
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Aqui, nós temos muitos convidados. Registro a 
presença do Senador paraense Mário Couto e do Se-
nador Mozarildo, que já morou no Pará. Daqui a pou-
co, com certeza, outros Senadores passarão por aqui, 
o que é de praxe, porque, neste exato momento, no 
Senado acontecem outras atividades paralelas, sobre-
tudo nas Comissões. A Comissão de Constituição e 
Justiça, uma Comissão muito movimentada, está em 
audiência neste momento. 

Mas eu queria agradecer muito especialmente 
aos servidores do Senado Federal, que, durante todo 
o dia de hoje, desde a hora em que a Imagem Pere-
grina entrou no nosso gabinete, estão indo lá visitá-la, 
tirando fotos, agradecendo-nos pela possibilidade de 
estar diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Muito obrigada pela presença de vocês aqui tam-
bém. (Palmas.)

Não posso deixar de agradecer à nossa equipe 
do gabinete, em especial à Mônica e à Georgina, que 
tomaram a frente para tentar encontrar as melhores 
condições para a realização deste evento, e de agrade-
cer, também, à Drª Cláudia Lyra, que, muito gentilmen-
te, com a sua equipe da Mesa Diretora, nos auxiliou e 
nos orientou sobre quais os melhores caminhos que 
nós poderíamos percorrer para chegar à realização 
deste evento.

Para deixar registrado nos Anais da nossa Casa, 
que é a casa do povo, eu queria dizer que a história 
do Círio começou com um caboclo chamado Plácido 
José de Souza, que encontrou, em 1700, às margens 
do igarapé Murutucu, onde hoje se encontra a Basí-
lica Santuário, uma pequena imagem da Senhora de 
Nazaré.

Após o achado, Plácido teria levado a imagem 
para a sua choupana, e, no outro dia, ela não esta-
ria mais lá. Correu ao local do encontro e lá estava a 
“Santinha”. O fato teria se repetido várias vezes, até a 
imagem ser enviada ao Palácio do Governo. No local 
do achado, Plácido construiu uma pequena capela.

O primeiro Círio foi realizado no dia 8 de setem-
bro de 1793. A partir de 1901, a procissão passou a 
ser realizada sempre no segundo domingo de outubro.

O Círio de Nazaré é uma das mais belas mani-
festações católicas do Brasil e do mundo, sendo con-
siderada a maior procissão de todo o País.

Todos os anos, como já mencionou a Senadora 
Marta Suplicy, o Círio reúne aproximadamente dois 
milhões de pessoas. O domingo do Círio começa com 
a celebração de uma missa em frente à Catedral Me-
tropolitana de Belém, a Igreja da Sé, às 5 horas e 30 
minutos. Ao término da missa, às 6 horas e 30 minutos, 
é iniciada a procissão, que percorre as ruas de Belém 

até a Praça Santuário de Nazaré, em um percurso de 
3,6 quilômetros.

Durante todo o trajeto feito pela imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, os devotos fazem diversas mani-
festações de fé, além de enfeitar as ruas e casas em 
homenagem à Santa. 

Tradicionalmente, a imagem é levada da Catedral 
de Belém à Basílica Santuário. Ao longo dos anos, hou-
ve adaptações. Uma delas ocorreu em 1853, quando, 
por conta de uma chuva torrencial, a procissão, que 
ocorria à tarde, passou a ser realizada pela manhã.

Antecedem as manifestações do Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré muitas atividades, sobre as quais 
deixarei o Dr. César Neves falar. Algumas delas fa-
zem parte da tradição do Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré, como o Círio Fluvial, conhecido como “Círio 
das Águas”. A Romaria Fluvial é realizada no sábado 
véspera do Círio de Nazaré. O percurso, de 10 milhas, 
até a Praça Pedro Teixeira, começa às 9 horas, no 
trapiche de Icoaraci, um distrito de Belém. A parada é 
em Belém, na Escadinha do Cais do Porto, ao lado da 
Estação das Docas, por volta das 11 horas.

Quando chega à Escadinha, a Imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré é recebida com honras de Chefe 
de Estado pela Polícia Militar, em Belém. A ocasião se 
repete desde 1999, motivada pela Lei Estadual n° 4.371, 
de 15 de dezembro de 1971, que proclamou a Virgem 
de Nazaré Padroeira do Pará, Rainha da Amazônia e 
merecedora dessa grande homenagem. (Pausa.) 

Uma hora isso ia ter de acontecer. (Palmas.)
A primeira ocorreu em 8 de outubro de 1986, com 

30 barcos, e, atualmente, mais de mil embarcações, 
entre barcos, lanchas, balsas e veleiros participam do 
“Círio das Águas”.

Outra grande manifestação que compõe o Círio 
é a Trasladação.

A Trasladação é realizada na noite do sábado que 
antecede o Círio de Nazaré, em percurso contrário ao 
da procissão do Círio. Depois de uma missa, às 17 ho-
ras, no Colégio Gentil Bittencourt, os fiéis se dirigem, 
em procissão, à Igreja da Sé, fazendo o mesmo traje-
to da procissão do domingo, mas no sentido inverso, 
como falei acima.

Diferentemente do que ocorre no Círio, onde 
vários carros de promessas e pelotões acompanham 
a procissão, na Trasladação há apenas a berlinda em 
destaque.

O fato de a procissão acontecer à noite torna o 
momento ainda mais bonito, pois, além de a cidade 
toda se enfeitar e se iluminar para saudar a Virgem 
de Nazaré, é possível constatar que a Trasladação é 
uma verdadeira procissão à luz de velas levadas pelos 
devotos durante todo o percurso.
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Um dos momentos mais emocionantes da pro-
cissão ocorre durante a homenagem dos estivadores 
e arrumadores, que soltam fogos de artifício em honra 
à Virgem de Nazaré, num verdadeiro espetáculo de 
cores e luzes.

Para saudar a homenagem do Círio de Nossa Se-
nhora de Nazaré realizada no dia de hoje, no Plenário 
do Senado Federal da República, eu queria convidar, 
com muito orgulho, com muita honra, para cantar para 
nós, à capela, uma cantora paraense filha de um ho-
mem que é muito apaixonado pelo nosso Estado, o 
nosso Deputado Estadual Edmilson Rodrigues. Mas 
não por isso, e sim pelo seu talento e por sua dedica-
ção, ela veio aqui nos saudar com o seu talento e com 
a sua sensibilidade. Eu queria convidar para cantar a 
música oficial do Círio de Nazaré, “Vós sois o lírio mi-
moso”, a cantora paraense Natália Rodrigues. Vocês 
podem acompanhar a música por esse roteiro que está 
distribuído sobre as mesas. 

Com vocês, Natália Rodrigues.

(Procede-se à execução da música oficial 
do Círio de Nazaré.)

(Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Muito obrigada, Natália.
A SRA. NATÁLIA MATOS – Obrigada pelo con-

vite. É uma emoção cantar aqui para a nossa Nazica.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– Antes de passar a palavra aos nossos convidados, 
vamos ouvir, em primeiro lugar, o Senador Mozarildo, 
que falará em homenagem ao Círio de Nossa Senho-
ra de Nazaré.

Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marinor, quero dizer que 
V. Exª até ofereceu ao Senador Mário Couto a opor-
tunidade de falar antes de mim. S. Exª é paraense por 
inteiro, e eu sou paraense só pela metade.

Quero cumprimentar a Mesa na pessoa da Se-
nadora Marinor, que foi a primeira signatária desse 
requerimento; o Arcebispo Metropolitano de Belém, 
Revmº Sr. Dom Alberto Teixeira de Corrêa; o Diretor-
-Geral da Festa do Círio de Nazaré, Sr. César Neves; 
a Coordenadora Substituta de Apoio e Sustentabi-
lidade do Departamento de Patrimônio Imaterial do 
Iphan, Srª Desirre Tozi – desculpe-me se não pronun-
cio o nome corretamente –; e as demais autoridades 
aqui presentes.

Tive o prazer de tirar do site ciriodenazare.com.br 
a história do Círio de Nazaré. Porém, tanto a Senadora 
Marta Suplicy quanto a Senadora Marinor fizeram uma 

bela e completa exposição sobre o Círio, sobre sua 
origem, sobre as razões desse evento. De qualquer 
forma, eu a trouxe aqui e vou pedir para constar como 
parte integrante do meu pronunciamento.

Mas, conforme eu disse, quero falar como meio 
paraense. Fui para Belém com 16 anos de idade, indo 
para os 17 anos, para fazer o 3º Ano do curso científico 
à época, que era o último ano do atual ensino médio. 
Por que fui para lá? Porque eu queria fazer Medicina, 
e onde eu estudava, em Manaus, não havia tal curso. 
Então, fui para Belém, para estudar no Colégio Paes 
de Carvalho, e fiz o vestibular para Medicina. Quando 
eu estava fazendo o vestibular, já tendo vivido, portan-
to, um ano em Belém, vi a beleza do Círio e a devoção 
daquele povo à Nossa de Senhora do Nazaré e fiz 
uma promessa: pedi a graça de passar no vestibular. 
Se isso acontecesse, eu acompanharia o Círio com 
as apostilas do vestibular na mão. Alcancei essa gra-
ça e cumpri a promessa. Então, na verdade, vivi essa 
emoção do Círio.

Devo dizer – a Senadora Marinor Brito sabe dis-
to – que, com essa história de eu ir para Belém para 
estudar, meus irmãos também tiveram de ir para lá, 
e, depois, meus pais também foram para lá. Meu pai 
morreu em Belém. Minha mãe está lá, com 87 anos 
de idade. Duas irmãs moram lá, bem como alguns so-
brinhos meus. De fato, Belém é uma cidade que faz 
parte da minha vida.

Mas o Círio de Nazaré não se realiza só em Be-
lém. Na capital do meu Estado de Roraima, Boa Vista, 
a colônia paraense, que é grande, começou a promo-
ver o Círio naquela cidade. E, para não coincidir com a 
data do Círio de Belém, o Círio de Boa Vista acontece 
no último domingo de outubro. E há uma procissão, 
terminando em uma grande confraternização na Igre-
ja de Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista. Tam-
bém há outro Município do Estado, Normandia, cuja 
padroeira é Nossa Senhora de Nazaré e que também 
tem o seu Círio.

Então, a tradição paraense já se espalhou por 
vários pontos da Amazônia. Fico, portanto, muito feliz 
em ver que o povo paraense é um povo altamente re-
ligioso, que tem muito fé.

Há outro detalhe da minha vida: eu me casei em 
Belém não com uma paraense, mas com uma rorai-
mense, como eu. Combinei com ela que ela iria a Be-
lém, para casar comigo lá. Então, em vez de eu ir para 
onde ela morava, ela foi para Belém. Por quê? Porque 
eu queria casar na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. 
E tive de negociar muito, pois eu queria casar no dia 
25 de dezembro. Não consegui marcar o casamento 
nessa data, porque a data era muito especial. Mas 
consegui marcar o casamento no dia 23 de dezembro. 
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Casei, portanto, na antevéspera do dia em que eu que-
ria casar. E lá fui muito feliz. Casei com essa mulher 
com quem vivo há 43 anos. Realmente, foi um amor 
consolidado não só pela nossa convivência, mas, com 
certeza, pela benção de Nossa Senhora de Nazaré.

Senadora Marinor Brito, fico muito feliz de dar este 
testemunho. Quero dizer a todo o povo paraense que 
conheço Belém, Santarém, Marabá, mas, realmente, 
Belém sempre foi a capital da Amazônia. Embora a 
Amazônia ocidental já esteja se desenvolvendo mui-
to, como o caso de Manaus, Belém ainda é referência 
para muita gente não só na Amazônia, mas também 
fora da Amazônia.

A minha turma de médicos – formamos em 1969 
– foi uma turma grande, pois era formada pelos cha-
mados excedentes: éramos 118 formandos. No ano 
passado, comemoramos 43 anos de formados. En-
contramo-nos e fizemos uma confraternização muito 
bonita. Um dos pontos foi justamente a visita à Igreja 
de Nossa Senhora de Nazaré.

Portanto, quero parabenizar o povo do Pará e 
cumprimentar todos os paraenses.

Peço, ao final, novamente, Senadora, que auto-
rize a transcrição desta matéria que fala sobre o Círio 
de Belém, para que conste como parte de meu pro-
nunciamento.

Muito obrigado. (Palmas.)

DOCUMENTO 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.)

CÍRIO DE BELÉM

Realizado em Belém do Pará há mais de dois 
séculos, o Círio de Nazaré é uma das maiores e mais 
belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Re-
úne, anualmente, cerca de dois milhões de romeiros 
numa caminhada de fé pelas ruas da capital do Estado, 
num espetáculo grandioso em homenagem a Nossa 
Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus.

No segundo domingo de outubro, a procissão sai 
da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário 
de Nazaré, onde a imagem da Virgem fica exposta 
para veneração dos fiéis durante 15 dias. O percurso 
é de 3,6 quilômetros e já chegou a ser percorrido em 
nove horas e quinze minutos, como ocorreu no ano de 
2004, no mais longo Círio de toda a história. 

Na procissão, a Berlinda que carrega a imagem 
da Virgem de Nazaré é seguida por romeiros de Belém, 
do interior do Estado, de várias regiões do país e até 
do exterior. Em todo o percurso, os fiéis fazem mani-
festações de fé, enfeitam ruas e casas em homenagem 

à Santa. Por sua grandiosidade, o Círio de Belém foi 
registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como 
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.

Além da procissão de domingo, o Círio agrega 
várias outras manifestações de devoção, como a tras-
ladação, a romaria fluvial e diversas outras peregrina-
ções e romarias que ocorrem na quadra Nazarena. 

Curiosidade: o termo “Círio” tem origem na pala-
vra latina “cereus” (de cera), que significa vela grande 
de cera. 

História

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré teve iní-
cio em Portugal. A imagem original da Virgem perten-
cia ao Mosteiro de Caulina, na Espanha, e teria saído 
da cidade de Nazaré, em Israel, no ano de 361, tendo 
sido esculpida por São José. Em decorrência de uma 
batalha, a imagem foi levada para Portugal, onde, por 
muito tempo, ficou escondida no Pico de São Bartolo-
meu. Só em 1119, a imagem foi encontrada.

A notícia se espalhou e muita gente começou a 
venerar a Santa. Desde então, muitos milagres foram 
atribuídos a ela.

No Pará, foi o caboclo Plácido José de Souza 
quem encontrou, em 1700, às margens do igarapé 
Murutucú (onde hoje se encontra a Basílica Santu-
ário), uma pequena imagem da Senhora de Nazaré. 
Após o achado, Plácido teria levado a imagem para a 
sua choupana e, no outro dia, ela não estaria mais lá. 
Correu ao local do encontro e lá estava a “Santinha”. 
O fato teria se repetido várias vezes até a imagem ser 
enviada ao Palácio do Governo. No local do achado, 
Plácido construiu uma pequena capela. 

Em 1792, o Vaticano autorizou a realização de 
uma procissão em homenagem à Virgem de Nazaré, 
em Belém do Pará. Organizado pelo presidente da 
Província do Pará, capitão-mor Dom Francisco de Sou-
za Coutinho, o primeiro Círio foi realizado no dia 8 de 
setembro de 1793. No início, não havia data fixa para 
o Círio, que poderia ocorrer nos meses de setembro, 
outubro ou novembro. Mas, a partir de 1901, por de-
terminação do bispo Dom Francisco do Rêgo Mala, a 
procissão passou a ser realizada sempre no segundo 
domingo de outubro.

Tradicionalmente, a imagem é levada da Catedral 
de Belém à Basílica Santuário. Ao longo dos anos, hou-
ve adaptações. Uma delas ocorreu em 1853, quando, 
por conta de uma chuva torrencial, a procissão – que 
ocorria à tarde – passou a ser realizada pela manhã.

Fonte: 
http://www.ciriodenazare.contbriv2.0nactionr-Menu.detalhe&id=25
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A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 
– V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.

Quero registrar a presença do Professor Ronal-
do Ferreira, de Tucuruí, que está acompanhando, no 
Senado Federal, a delegação do Pará no Parlamento 
Jovem, fazendo simulação legislativa na Câmara dos 
Deputados. Seja muito bem-vindo!

Também registro a presença do pesquisador da 
Universidade Federal do Pará, um apaixonado pela 
cultura paraense, pesquisador da Ilha do Mosqueiro, 
Professor Eduardo Brandão. Seja muito bem-vindo, 
querido! É uma honra recebê-lo aqui.

Passo a palavra ao Senador paraense Mário 
Couto, que compõe, juntamente comigo, a bancada 
do Estado do Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Marinor Brito, Revmº Sr. Dom Alber-
to Taveira Corrêa, Sr. Cesar Neves, Coordenadora re-
presentante Desirre Tozi, paraenses e brasileiros que 
acompanham esta sessão especial, primeiro, quero 
dizer da minha honra de estar nesta tribuna viven-
ciando este momento, de estar vendo bem de perto a 
minha querida Mãe. É um momento ímpar nesta Casa 
– desculpe-me, minha querida Senadora Marinor –, e 
o Presidente deveria ter dispensado os Senadores de 
todas as atividades desta manhã para que aqui esti-
vessem, próximos à Virgem de Nazaré.

Eu lhe devo muito, Mãe; devo minha vida a ti. 
Nasci numa vila muito pobre, uma vila de pescado-
res. Meu pai era um taberneiro – era como chamavam 
naquela época –, um pequeno taberneiro. Lá poucas 
oportunidades havia para se estudar. Minha mãe, fer-
vorosa, adorava-te e, tenho certeza de que, no céu, 
ainda a adora e está próxima de ti, Mãe. Meu pai era 
um fervoroso lutador.

Aos dez anos de idade vim à capital só, sempre 
pedindo a ti, desde jovem. Só, lutei, estudei e me for-
mei, sempre sob tua proteção, Mãe, sempre pedindo 
que tu nunca me abandonasses.

A homenagem é para todos os Círios da minha 
terra – e é bom lembrar aqui que não é só Belém, mas 
é todo o Estado do Pará que tem seus Círios em ho-
menagem a esta querida Nossa Senhora de Nazaré.

Formei-me, empresário, político, cheguei ao Se-
nado, aqui exerço a função de líder da Oposição deste 
Brasil, sempre com a tua proteção, Mãe querida. Sei 
da minha tarefa, sei da minha responsabilidade, sei 
do meu amor a minha Nação e a minha terra querida, 
que é o Pará, mas sei que sempre Tu estás ao meu 
lado, a me proteger.

Poucas vezes falei o que vou falar nesta tribuna, 
mas Tu protegeste a minha família, quando, na garagem 

da minha casa, soltaram uma bomba, e a minha filha 
de quatro anos de idade estava perto, Mãe querida.

As ameaças que já me chegaram oficialmente, 
através do Ministério Público Federal, ameaças de 
morte a minha pessoa, tenho certeza de que nenhu-
ma delas me atingirá, minha querida Mãe, porque Tu 
me proteges.

Falar do Círio. Todos no Brasil sabem o momento 
mais singular da religiosidade mundial. O que me chama 
a atenção, o que me chama mais a atenção no Círio 
de Nazaré é o pagamento das promessas. Ela é muito 
bondosa, Ela atende a todos. São milhares e milhares 
e milhares de graças alcançadas, ó, Mãe bondosa! É 
por isso, Mãe, que os paraenses e o Brasil Te adoram.

Procurei saber outro dia, há dois meses, se ain-
da conseguia hotel para um amigo meu na capital pa-
raense. Todos os hotéis lotados para o dia 9. A festa 
é dos brasileiros. Todos querem sentir, todos querem 
ver, todos querem tocar.

Pensei eu, outro dia, meu querido Dom Alber-
to, pensamos todos nós que, na hora exata, naquele 
momento mais singular, em que Dom Alberto pega a 
imagem desta querida protetora dos brasileiros e dos 
paraenses e a ergue, mostrando para aquela multidão, 
Dom Alberto, calcule se suas palavras primeiras àquele 
povo fossem estas: “Podem tocar nesta imagem!”. O 
que seria desse momento? Porque todos, ao mesmo 
tempo, pretenderiam tocá-la.

Pela primeira vez, quando a toquei, era eu Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
Lá fizemos o nosso Círio e eu, como Presidente, pude 
tocá-la. Minhas primeiras palavras, como Marinor, nossa 
querida Senadora, fez agora, com lágrimas nos olhos, 
foi agradecer tudo que Ela tem feito por mim, por mi-
nha família e pelo povo do meu Estado e do meu País.

Minha querida Santa Padroeira dos paraenses, 
já deveriam ter erguido, em tua homenagem, o maior 
pedestal deste Brasil para uma imagem de santo, na 
grande capital. E que todos os Poderes participassem 
para que se erguesse a maior imagem do mundo na-
quela cidade de Belém, em homenagem a Ti, Santa 
Padroeira. Mas até hoje não o fizeram.

Já deveriam inclusive ter mudado o nome da ca-
pital do Estado. Por que Belém do Pará e não Belém 
de Nazaré? Perdi essa oportunidade quando estive na 
Assembleia. É polêmico; eu sei que é polêmico. Mas não 
se pode ter tanta devoção e se chamar aquela terra de 
Belém do Pará. Tem que se chamar Belém de Nazaré.

Tenho, Mãe querida – já vou descer, minha que-
rida Presidenta –, andado nesse Estado inteiro, como 
sempre fiz na minha carreira pública. Fiz centenas de 
igrejas. A última que estou inaugurando, e convidando 
a todos, em homenagem a Ti, querida Mãe – eu e o 
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povo, eu e a comunidade, só nós –, é uma bela igreja 
na vila dos pescadores, na cidade de Salinas, Vila de 
Cuiarana. É uma bela igreja.

Meu nobre diretor, que já esteve lá, permita que 
esta imagem querida e adorada, que mexe com os 
corações de todos os paraenses e brasileiros, possa 
estar, por uma única vez, sendo olhada por aquele 
povo pobre, aqueles pescadores artesanais.

Ao descer desta tribuna, Brasil, ao descer desta 
tribuna, Pará, quero pedir a Ti, Mãe protetora, minha 
Mãe querida, que tanto fizeste por mim, protege este 
País. Protege aqueles que precisam de saúde, Mãe. 
Protege aqueles que precisam de uma boa educação, 
Mãe. Protege os brasileiros, Mãe, da violência que 
toma conta deste País. Dá a tua benção a este País 
que ainda tem milhares e milhares de brasileiros sem 
educação e passando fome. Protege, Mãe querida. E 
tenho certeza, minha Mãe de Nazaré, que Tu sempre 
vais proteger a Nação e o povo do meu querido Pará. 
A tua benção.

Muito obrigada, Senadora. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Eu queria registrar e agradecer, carinhosamente, 

a presença do Embaixador da Venezuela, o Exmo Ma-
ximilien Sánchez Arvelaiz; do 1º Secretário da Nuncia-
tura Apostólica do Brasil, Revmo Monsenhor Gianluca 
Perici; do representante da Superintendência do Es-
tado de Rondônia, Sr. Zózimo Macedo; da Diretora da 
Representação do Estado do Acre, Srª Luciana Maria-
na de Almeida; do Padre da Basílica do Santuário de 
Nazaré de Belém do Pará, Revmo Sr. Francisco Silva; 
do Assessor Político da CNBB, Padre Geraldo Martins 
Dias; Guarda da Santa Nossa Senhora de Nazaré, Sr. 
Marcelo Barauna Cardoso; Encarregado de Negócios 
de Cuba, Sr. Rafael Hidalgo Fernandez; Encarregado 
de Negócios do Suriname, Sr. Ruwan Gilian Adjako; 
a presença ilustre do Padre Francisco Silva, que está 
desde cedo conosco. Muito obrigada! Ele também está 
vindo da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré; está 
morando fora do Brasil, na Itália, mas todos os anos 
vem para o Brasil, no período do Círio de Nazaré. 

Vamos ouvir agora a Coordenadora Substituta 
de Apoio e Sustentabilidade do Departamento de Pa-
trimônio Imaterial (Iphan), a Srª Desirée Tozi.

É uma honra recebê-la aqui. 
A SRA. DESIRÉE TOZI – Boa-tarde, Senadora; 

boa-tarde, membros da Mesa; a todos aqui presentes, 
gostaríamos de agradecer o convite para participar 
desta homenagem ao Círio de Nazaré.

O Iphan, como a instituição responsável pelo re-
conhecimento dos bens culturais que são referência 
para a identidade cultural da Nação brasileira, registrou 

o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no livro das ce-
lebrações, como patrimônio cultural do Brasil. 

O bem, apesar de sua natureza imaterial, como 
classificamos no Iphan, constitui-se, como todos aqui 
apontaram em suas falas, em um bem para além de 
seus elementos de reconhecimento de importância na 
questão da religiosidade. O Círio se constitui em uma 
festa que congrega valores simbólicos que compõem 
não só a identidade dos paraenses, mas a Nação 
brasileira. Por isso, ele recebeu o título de patrimônio 
cultural do Brasil. 

Nesse sentido, o Iphan, como instituição respon-
sável, quando reconhece um bem como patrimônio 
cultural, publiciza e se compromete com a salvaguarda 
desses bens no sentido de que é composto um dossiê 
com a pesquisa que identifica os elementos estrutu-
rantes que compõem esse bem, e o objetivo do Iphan 
é salvaguardar esses bens para que a manifestação 
cultural, no nosso caso aqui o Círio de Nazaré, conti-
nue a ser executado como nós, hoje, compreendemos 
e entendemos.

Então, nesse sentido, nós possuímos ações de 
salvaguarda e continuidade desses elementos que 
nós entendemos como estruturantes da festa, do bem 
cultural, no sentido de, como o próprio nome da nossa 
coordenação diz, apoiar a sustentabilidade dos seus 
detentores, dos seus produtores de cultura, para que 
não só ocorra a valorização do bem como dos sujeitos 
que o executam e o produzem.

Então, nesse sentido, é muito honroso o Iphan 
participar dessa Mesa. Agradecemos mais uma vez e 
nos colocamos à disposição dos paraenses, dos mem-
bros da Casa, do Estado como um todo para discutir, 
debater e participar desse processo de continuidade 
da festa de salvaguarda desse bem cultural.

Obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– Muito obrigada, Srª Desirée. Nós é que agradecemos 
a presença do Iphan aqui e sabemos da importância 
que tem o Iphan para a chegada desta conquista. 

Estamos ainda disputando internacionalmente 
para que o Círio de Nazaré se transforme em patrimô-
nio cultural imaterial da humanidade. Estamos acom-
panhando atentamente todos os passos necessários 
para essa conquista, e desde já eu registro aqui a de-
dicação do nosso mandato junto aos embaixadores, 
aos interlocutores dessa discussão de acompanhar 
pari passu e voltar com essa conquista para o povo 
brasileiro.

Queria agradecer aqui o apoio na estruturação 
deste nosso evento também a Srª Márcia Yamaguti 
Cherubini, Coordenadora de Eventos; a Carolina Pa-
vanello, Chefe de Serviço; Pedro Henrique da Costa 
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Coelho; Valéria de Oliveira da Silva Sena, que são 
funcionários de Relações Públicas do Senado Federal.

Muito obrigada pelo apoio e pela atenção dedi-
cada ao nosso evento.

Antes de passar a palavra para o nosso queri-
do Dr. Cesar Neves, Coordenador da Festa do Círio 
de Nazaré, eu queria, com muita alegria, registrar a 
presença do Deputado Chico Alencar, do PSOL, que 
muito nos honra – já veio aqui cumprimentar os nos-
sos convidados –, e a presença do Senador Randolfe 
Rodrigues, do PSOL também, do Amapá.

Dr. César Neves, V. Sª tem a palavra. 
Muito obrigada, mais uma vez, pela presença 

nesta sessão especial.
O SR. CÉSAR NEVES – Boa tarde a todos.
Muito obrigado, Senadora Marinor.
Quero cumprimentar Dom Alberto Taveira Corrêa, 

que faz parte da Mesa, os Senadores aqui presentes, 
especialmente o Senador Mário Couto, que compõe 
a bancada do Pará, outros Senadores e Deputados, 
todas as autoridades aqui representadas, os funcio-
nários do Senado, que já estão engrossando a nossa 
visita desde que chegamos.

Primeiro, eu queria registrar, por parte da diretoria 
da Festa de Nazaré, uma instituição também centená-
ria, de que não vou falar muito, pois sei que tenho tem-
po curto, apenas registrar a sensibilidade e a lucidez 
da Senadora Marinor por ter promovido esta sessão.

Sem demérito a qualquer outro Senador ou a 
qualquer bancada, do Pará ou de outro Estado, por 
qualquer manifestação religiosa ou cultural do nosso 
País, não é todo dia que a gente vê nesta Casa a pre-
sença de uma imagem sagrada, que representa mui-
to, como muito bem colocaram a Senadora Marinor, 
emocionada, e o Senador Mário Couto, muito da fé de 
um povo brasileiro.

O Círio de Nazaré, sem entrar em detalhes, por-
que já foram muito bem descritas as principais caracte-
rísticas da festa pela Senadora Marinor e pelo Senador 
Mário Couto, realmente é uma festa inigualável. A gente 
tem pesquisas feitas. Sem nenhum aumento mensural 
do que estou me referindo, o Círio de Nazaré, Sena-
dor Mário Couto, é a maior manifestação religiosa do 
mundo. Tenho repetido isto nos três anos que estou à 
frente da coordenação porque tenho certeza do que 
estou falando, até porque, presencialmente, já estive 
em muitas manifestações religiosas no mundo inteiro. 
Eu, pela minha profissão de médico, tenho viajado 
muito e, todas as vezes que posso, estou presente em 
manifestações religiosas, como Fátima, como Lourdes. 
Só não fui ainda a Meca, mas tenho a informação de 
que um milhão de pessoas participam homenageando 
a religião mulçumana.

O Círio de Nazaré, como foi colocado aqui, real-
mente é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, 
porque traz de encontro a fé de um povo, a fé de uma 
região, podemos dizer assim, pois toda a região Nor-
te comunga, indistintamente do Estado, dessa fé, arte 
popular, cultura popular.

O que nós vemos na nossa festa de Nazaré, como 
a Senadora colocou – não tenho muito tempo para 
discorrer sobre isto –, são quinze dias de celebração 
– não é só o domingo –, culminando com a grande e 
maravilhosa romaria do Círio de Nazaré. Nós temos, Se-
nadora Marinor, como a senhora sabe, onze romarias, 
onze eventos religiosos que começam na sexta-feira.

Aliás, abrindo um parêntese, uma das manifesta-
ções mais bonitas é o traslado para Ananindeua, em 
que a Imagem percorre todos aqueles bairros pobres da 
nossa cidade, toda aquela região do Icuí, Ananindeua 
e toda aquela parte, onde sentimos de perto, muito 
próximo, a fé desse povo humilde e realmente devoto. 

Então, acho que, quando se tem uma festa dessa 
magnitude, onde se tem uma religiosidade junto com 
a fé, com a cultura e com a arte popular, isso é uma 
expressão. Foi por isso que me referi à sua lucidez de 
ter trazido esta sessão plenária para o Senado, talvez 
muito como paraense, como devota que sei que a se-
nhora é, mas, acima de tudo, para dar mais uma de-
monstração, como nós conversávamos há pouco, de 
que talvez o Brasil inteiro ainda não conheça, como 
deveria conhecer, a festa do Círio de Nazaré como 
manifestação religiosa, como manifestação cultural, 
trazendo todas as suas características como ele traz. 

Infelizmente, Senadora – a senhora sabe tão bem 
quanto eu –, o nosso Estado e a nossa cidade não 
fogem muito às regras das grandes capitais do País 
em termos de violência. A nossa violência lá, em Be-
lém, no próprio Estado do Pará, ainda é muito grande, 
mas, Senadora, durante o período da festa do Círio 
de Nazaré – isto é facilmente constatado pelos regis-
tros das nossas autoridades e dos nossos órgãos de 
defesa –, há uma redução impressionante do índice 
de criminalidade na nossa cidade e no nosso Estado. 
Ora, se nós pudéssemos fazer o Círio o ano inteiro, 
talvez nós tivéssemos uma diminuição muito grande 
no n úmero de sinistros.

Como elemento cultural e de arte, a que já nos 
manifestamos e já colocamos um pouco aqui, temos 
também a questão da economia. O nosso Estado rece-
be dos turistas, nesse período, uma injeção de recur-
sos na economia informal que gira em torno do Círio. 
Enfim, muitas são as vantagens que o nosso Estado 
sofre com o Círio de Nazaré.

E, aí, Senador Mário Couto, eu gostaria que Nossa 
Senhora, mais uma vez, o escutasse nas suas preces, 
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porque insistimos com a ex-Governadora Ana Júlia e 
temos insistido com o atual Governador Simão Jatene 
que precisamos, sim, – V. Exª deve ter conhecimen-
to de que existe um projeto tratando disto – de uma 
grande imagem de Nossa Senhora de Nazaré na baía 
do Guajará. Esse projeto está parado, e espero que a 
Senadora Marinor, juntamente com toda a bancada do 
Pará, com o Senador Flexa e o Senador Mário Couto, 
possa fazer com que esse projeto realmente saia e que 
possamos ter mais um elemento realmente estruturante 
e que possa demonstrar toda a fé do povo paraense 
a essa devoção maravilhosa que é o Círio de Nazaré.

Não vou me alongar mais. Eu queria, acho que pos-
so, em nome dos padres barnabitas e da arquidiocese, 
com quem temos feito, como diretoria, uma divulgação 
itinerante, convidar todo o povo do Brasil... Este ano, 
esta Imagem já esteve aqui, no Congresso Nacional, na 
Canção Nova, em Cachoeira Paulista, em terras gaú-
chas, no Rio Grande do Sul, em Salvador, na Bahia, e 
no Rio de Janeiro. Então, nós, como diretoria da Festa, 
juntamente com a Arquidiocese de Belém e os padres 
barnabitas, estamos divulgando essa festa maravilho-
sa, que, para nós, paraenses, sem dúvida nenhuma, é 
uma pedra preciosa, Senadora, que precisa ser, real-
mente, trabalhada e blindada, para mostrar uma coisa 
boa, uma coisa bonita, uma coisa do bem que o povo 
do Pará pode ter e pode mostrar para todo este Brasil.

Muito obrigado, Senadora. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Obrigada, Dr. César Neves.
O senhor falou muito bem sobre a questão da eco-

nomia. No ano passado, tivemos o privilégio de, através 
do mandato do Senador José Nery, do PSOL do Pará, 
que tem a sua militância na cidade de Abaetebuba, fa-
zer aqui uma belíssima exposição dos brinquedos de 
miriti, uma palmeira regional, que muito têm atraído o 
mundo. Então, também é uma das alavancas importan-
tes do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é fomentar 
a economia, gerar renda, gerar emprego num Estado 
tão pauperizado, com tantas limitações, com tantas di-
ficuldades socioeconômicas. Então, de fato, esse tam-
bém é um dos motivos pelos quais fazemos questão 
de propagandear o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Eu queria aqui registrar e agradecer a presença 
do Senador Paulo Paim, do Senador Eduardo Suplicy, 
que tive o privilégio de convidar, juntamente com Ed-
milson e outros companheiros, a participar de um Círio 
de Nazaré – ele vai relatar isto aqui, tenho certeza –, o 
que ele fez descalço, há uns dois ou três anos.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
É uma honra tê-lo aqui conosco nesta homena-

gem ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Querida Presidenta Marinor Brito; Reverendíssimo Dom 
Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Be-
lém do Pará; Sr. Cesar Neves, Diretor Geral da Festa do 
Círio de Nazaré; Srª Desirée Tozi, Coordenadora Subs-
tituta de Apoio e Sustentabilidade do Departamento de 
Patrimônio Imaterial do Iphan, Srªs Senadores, Srs. Se-
nadores e autoridades aqui que nos visitam; cumprimento 
a Natália Matos Rodrigues, pela bela canção que aqui 
cantou, com a sua bonita voz, “Vós Sois o Lírio Mimoso”, 
de Euclides Farias, em homenagem ao Círio de Nazaré. 
É verdade, queridos Senadores do Pará, Marinor Brito, 
Flexa Ribeiro, que está viajando, e Mauro Couto, e ainda 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que também participou 
por diversas vezes dessa festa, Senador Paulo Paim, 
que por duas vezes atendi ao convite dos Senadores 
paraenses de acompanhar essa maravilhosa procissão 
de fé, manifestação que ressaltaram as senhoras e os 
senhores, inclusive César Neves. 

É uma manifestação de fé impressionante, porque 
um número tão colossal de pessoas, vindas de todas 
as partes do Pará, de todas as regiões ribeirinhas e de 
toda a região amazônica, que ali chegam para mani-
festar a sua fé e fazer orações para que as coisas no 
Pará e no Brasil melhorem, para que possamos reali-
zar as aspirações de justiça.

E, se me permite, Senadora Marinor, hoje aqui, 
não meu aparte ao Senador Mário Couto, mas vou 
aqui como que fazer um pedido a Nossa Senhora do 
Círio de Nazaré de que possam as coisas caminhar tão 
bem no Governo de nossa querida Presidenta Dilma 
Rousseff, junto com todas as suas Ministras e Minis-
tros. E que possa o Senador Mário Couto aqui falar 
até quem sabe com a mesma energia e determinação 
com que às vezes bate à mesa tão fortemente, com 
sua indignação, falar das boas coisas que venham a 
acontecer. E eu falo aqui como membro do Partido dos 
Trabalhadores, porque há ocasiões em que ele genera-
liza como se houvesse um procedimento de todos nós, 
simplesmente por sermos do PT, como se já estivés-
semos com uma certa determinação ou um costume 
de participar de ações não adequadas. Mas, conforme 
nossa Presidenta Dilma Rousseff falou recentemente, 
ela não aceita, de maneira alguma, procedimentos in-
corretos e que sempre será muito firme e determinada 
a evitar que essas coisas ocorram.

Então, faço aqui agora, não uma oração ao Se-
nador Mário Couto, mas a Nossa Senhora do Círio de 
Nazaré que possa contribuir para que, em verdade, 
todo e qualquer brasileiro e brasileira venham a agir 
de acordo com os valores cristãos, com os valores da 
honestidade, com a busca de ética, da verdade, da 
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realização da justiça, da liberdade, da fraternidade e 
da democracia.

Meus parabéns, Senadora Marinor Brito. 
Dia 9 próximo...
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– É dia 9, o segundo domingo de outubro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 

terei um compromisso, como pré-candidato que sou à 
Prefeitura de São Paulo, entre os cinco pré-candidatos 
do PT, como Marta Suplicy, Fernando Haddad, Carlos 
Zarattini e Jilmar Tatto. Então, serão dias de debates, 
a sexta à noite, sábado e domingo. Então, não vou po-
der me ausentar, mas espero, em breve, novamente e 
naquela forma, porque, quando eu fui, segurei aquela 
corda e fiquei impressionadíssimo com aquela situação..

A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 
PA) – Ficamos todos desesperados, Senador, preo-
cupados com V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
em que todos os que seguram a corda vão para lá e 
para cá, mas todos procurando não se machucar, em 
que pese que as circunstâncias, da multidão em volta, 
possam parecer que alguém ali iria se machucar, mas 
nada de grave aconteceu, pelo menos que eu tenha 
testemunhado; foi tudo uma manifestação de solida-
riedade, de fé, de vontade de que o Pará e o Brasil se 
tornem cada vez melhores e, sobretudo, que haja uma 
confraternização entre todos pelas melhores coisas, 
nas quais todos acreditamos.

Muito obrigado. Parabéns! (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Obrigada, Senador Suplicy. 
Queria também registrar e agradecer as presen-

ças do Senador Clésio Andrade, de Minas Gerais, e do 
Senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul.

Vamos, agora, ouvir as palavras do nosso Arce-
bispo de Belém, Dom Alberto Taveira, a quem, mais 
uma vez, em nome do Senado Federal, agradecemos 
a presença. 

Eles vão fazer as pazes hoje. Nossa Senhora de 
Nazaré vai promover. É milagrosa. 

Desculpe a informalidade, faz parte do cotidiano 
do Parlamento. Fique à vontade.

O SR. ALBERTO TAVEIRA CORRÊA – Cumpri-
mento a Senadora Marinor Brito e os demais membros 
da Mesa, os Senadores aqui presentes e todas as pes-
soas que vieram aqui, para participar desta sessão do 
Senado Federal.

Quero saudar, de forma muito especial, o Sr. Gian 
Luca Perici, que representa o Sr. Núncio Apostólico, 
e as outras autoridades de diversas representações 
diplomáticas que se fazem presentes nesta cerimônia.

O Círio de Nazaré foi visto e descrito aqui por 
diversos ângulos. Quero salientar aquilo que é o mais 
importante no Círio de Nazaré. Com todo respeito às 
diversas manifestações a respeito da dimensão cultural 
do Círio, que é inegável, temos a dizer, com muita cla-
reza, que o ponto final da história – e Deus é princípio 
e fim; Ele é senhor da história – será quando Deus for 
tudo em todos. É o que nós buscamos e esperamos, 
com ansiedade. Por isso, a Igreja tem a convicção muito 
clara de que o Evangelho não faz mal a qualquer cul-
tura ou a qualquer ambiente; antes, eleva as diversas 
culturas ao nível mais alto que lhes é possível, justa-
mente porque o Evangelho aponta para a eternidade, 
aponta para o infinito.

Sou convencido de que o Círio de Nazaré é, an-
tes de tudo, um grande mutirão, sim, de evangelização, 
pela preparação que nós fazemos. A Arquidiocese de 
Belém, a Diretoria do Círio, os Padres Barnabitas, aos 
quais a Arquidiocese confia a administração da Basílica 
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, todo o Clero 
de Belém e todo o povo católico da nossa Arquidioce-
se, todos nós tomamos muito a sério exatamente essa 
preparação. O Círio chega ao ponto alto no segundo 
domingo de outubro de cada ano, desdobrando-se, 
depois, em muitas outras realizações, procissões e 
romarias. O Círio deixa frutos muito significativos na 
vida da sociedade e na vida da Igreja, porque tem uma 
alma, que são as pessoas que o preparam e que rea-
lizam tudo aquilo que significa o Círio de Nazaré para 
nós, do Estado do Pará, de que nos orgulhamos, com 
muita sinceridade e com muita clareza.

O Círio tem seus ícones. Muitas vezes, o notici-
ário nacional põe em relevo a corda, quem sabe, sem 
entender bem o significado dela. É um gesto muito bo-
nito, porque nos dá a possibilidade de, mesmo quando 
estamos distantes do ícone mais importante – que é a 
imagem de Nossa Senhora de Nazaré –, experimentar 
essa proximidade com a imagem, com o manto, que se 
renova a cada ano. Mas quero chamar de ícone mais 
importante, em tudo aquilo que expressamos no Círio 
de Nazaré, a grande participação do povo.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré aponta 
para uma pessoa: a Virgem de Nazaré, Nossa Senho-
ra, Mãe de Deus e nossa Mãe. Em torno dela, deixa a 
devoção do caboclo Plácido, passando por todas as ge-
rações, por todas as pessoas que se envolveram e se 
envolvem nesse grande evento chamado Círio de Nazaré 
e que continuarão a dele participar. A história se constrói 
com pessoas, com devoção, e devoção é um coração 
que se volta para Deus e para os outros. Esse amor de 
mãe da Virgem Maria, que deu a resposta, o seu “sim” 
a Deus, depois, participa continuamente, até a volta 

293ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39314 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

do Senhor, de todas as expressões de vida de igreja, 
sustentando-a com sua oração e com seu testemunho.

Então, temos a certeza de que esse grande sinal 
é a população do Pará, é o povo devoto de Nossa Se-
nhora, o povo que chega até Maria, que não faz outra 
coisa senão aquilo que fez nas Bodas de Caná. Aliás, 
o lema do Círio deste ano é a palavra de Nossa Se-
nhora no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 
5: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.

Conduzidos por Maria, também queremos teste-
munhar a busca de vivência da palavra de Deus, para 
que o centro de nossa vida seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a quem seja dada toda a honra.

Eu lhes agradeço muito o espaço que nos é ofe-
recido no Senado Federal. Isso significa que a palavra 
de Deus e o testemunho da fé do nosso povo podem 
chegar a ambientes como este, do Senado, que é do 
pluralismo, com a certeza de que a nossa prática reli-
giosa só pode fazer bem, e muito bem, à Nação bra-
sileira e de que esta Casa pode nos ajudar a manifes-
tar essas convicções que estão em nossos corações.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Muito obrigada, Dom Alberto.
Concedo a palavra ao Senador Clésio Andrade.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu 
queria me congratular com V. Exª, Senadora Marinor, 
por esta bela celebração dos 218 anos do Círio de Na-
zaré, que já se incorporou em todos os brasileiros. É 
uma beleza que, todos os anos, acompanhamos pela 
televisão, quando não podemos estar lá.

No sentimento mineiro, é a mesma coisa: unimo-
-nos a todos vocês, parabenizando-os pela comemora-
ção e por essa belíssima homenagem que acontece aqui.

É enorme a movimentação de pessoas todos os 
anos. Sabemos que ali só vemos sentimentos bons, 
principalmente o sentimento de paz, de amor e de 
preocupação com o próximo.

Em nome de todos nós, mineiros, quero dar os 
parabéns por essa celebração e pela homenagem!

A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 
PA) – Muito obrigada, Senador Clésio Andrade, de 
Minas Gerais.

Eu gostaria de solicitar, oficialmente, à direção 
da Casa que disponibilizasse as gravações desta au-
diência, para que pudéssemos colocá-la à disposi-
ção da diretoria da festa do Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, para fazer parte do acervo do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Cer-
tamente, seremos atendidos, de acordo com o Regi-
mento Interno da Casa.

Quero fazer um agradecimento especial aos fotó-
grafos e aos profissionais de recursos audiovisuais do 
Pará pelas belas imagens que vocês verão nesse telão, 
que fazem parte do acervo do Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré. As imagens foram feitas por Alexandre Ba-
ena e vão ilustrar o encerramento, juntamente como o 
canto da nossa querida Natália Matos, a quem, de co-
ração, quero agradecer, porque veio aqui cantar com o 
coração, com a emoção, sem cachê, o que nem sempre 
é justo com os artistas brasileiros. Infelizmente, as con-
dições do Senado Federal não nos permitiram atender a 
esse requisito, que consideramos justo para os artistas. 
Mas quero agradecer à Natália por essa gentileza, por 
esse carinho com esta sessão especial. Ela cantou, no 
início, o Hino do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, 
“Vós Sois o Lírio Mimoso”, de autoria de Euclides Faria, 
e, agora, vai nos brindar com o já considerado Hino de 
Belém, que é de autoria de Edyr Proença e de Adalcinda 
Camarão, conhecido por nós como “Bom dia, Belém”.

Com vocês, para o encerramento da nossa sessão 
– não estou encerrando a sessão; estou anunciando a 
última atividade da sessão –, na voz de Natália Matos, 
“Bom dia, Belém”.

(Procede-se à execução da música “Bom 
dia, Belém”.)

A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 
PA) – Lindo, Natália! Eu não sei quanto a vocês, mas 
as lágrimas estão aqui.

Olha que coisa linda, gente: chegando ao final 
da nossa sessão especial e não da sessão de hoje, 
porque a sessão vai continuar daqui a pouquinho – 
nós teremos uma pauta de votações, com medidas 
provisórias e outras discussões de projetos de lei –, 
queria registrar aqui a presença dos alunos do 5º ano 
do Centro de Ensino Fundamental Delta, de Goiânia, 
Goiás. É uma honra muito grande aqui. Sejam bem-
-vindos e bem-vindas! (Palmas.)

Queria registrar a presença do nosso querido 
Deputado Nelsinho, do Rio Grande do Sul, que está 
junto com o Senador Paulo Paim. É uma honra recebê-
-lo aqui. Nós militamos juntos no início da década de 
90, no Rio Grande do Sul. Fico muito honrada com a 
presença de V. Exª aqui.

Também registrar a presença do Vereador Valde-
ci Ribeiro dos Santos, do Município de Pracuúba, do 
Amapá, do PSOL, companheiro de partido, que nos 
honra. Muito obrigada pela presença. (Palmas.)

Aqui, completando a imensidão deste País, a re-
presentação também do Rio de Janeiro, do Senador 
Lindbergh, a quem concedo a palavra.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Sem 
revisão do orador.) – É bem breve. Só quero trazer um 
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abraço do Dom Orani, nosso bispo no Rio de Janeiro, 
que sempre fala do Círio de Nazaré com tanto carinho, 
e do Estado do Pará com tanto carinho.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– Os Srs. Senadores Wilson Santiago e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I e § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, mais uma vez nos 
reunimos nesta Casa para prestar uma justíssima ho-
menagem a esta que é uma das mais expressivas e 
belas festas populares brasileiras, a festa do Círio de 
Nazaré, cuja abertura oficial este ano ocorrerá na pró-
xima semana, dia 4 de outubro.

Mais do que isto, Sr. Presidente, mais do que uma 
festa popular, com vasto significado para a comunidade 
regional e local, o Círio de Nazaré é uma das principais 
celebrações cristãs em todo o mundo. Nas duas sema-
nas que dura a festa Belém do Pará se transforma em 
um dos centros mundiais do catolicismo, rivalizando 
com os maiores santuários e centros de peregrinação 
religiosa do mundo cristão. Só a procissão do Círio, 
ponto alto da celebração, reúne mais de dois milhões 
de devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

Nestas duas semanas de festa, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, a fé é a grande motivadora, é a força 
que anima e conduz todas as atividades – e com uma 
intensidade que não deixa de tocar a todos os que são 
testemunhas da celebração. Mesmo para os que não 
compartilham da fé cristã e da devoção à Virgem de 
Nazaré, a festa do Círio tem um significado: é que já 
se tomou, para todos os paraenses – e para os bele-
nenses em especial -, mais do que uma manifestação 
de fé, uma celebração de comunidade, um momento 
em que se pode ver e sentir, muito concretamente, a 
identidade e o sentido de comunidade que animam a 
todos igualmente, para além das distinções de crença, 
de classe, de origem social, de educação.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
não é por acaso que o Círio de Nazaré foi a primeira 
celebração nacional a ser tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patri-
mônio imaterial brasileiro. De origem européia, a festa, 
centrada em tomo da devoção a Nossa Senhora de 
Nazaré; ganhou, em terras paraenses, um contorno 
único, na medida em que para ela convergiram as mais. 
diversas manifestações culturais, que transbordam 
os limites da religiosidade. Essa peculiaridade, esse 

caráter único tem de ser preservado como o tesouro 
que certamente é.

Fruto da fé, resultado da confluência das várias 
culturas e influências que formam o povo brasileiro, 
manifestação espontânea da força, da criatividade, da 
devoção, da espiritualidade que anima e caracteriza 
o povo brasileiro e paraense, em particular, a festa do 
Círio é como um grande espelho em que podemos, 
por um momento, contemplar nosso verdadeiro rosto 
e lançar um olhar profundo em direção a nossa própria 
alma, a nossa essência mesma.

Quero aqui deixar a todos os paraenses e aos 
romeiros e peregrinos de todo o mundo, que acorrerão 
a Belém do Pará nas próximas semanas, meus votos 
de uma festa de paz, de fé, de alegria e de verdadeiro 
amor cristão, sob a benévola proteção de Nossa Se-
nhora e a luz do Espírito Santo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, realizado em Belém do 
Pará há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré é 
uma das maiores e mais belas procissões religiosas 
da atualidade, reunindo, nos últimos anos, multidões 
de romeiros e peregrinos.

Manifestação do Catolicismo popular, o Círio sur-
giu em Portugal, chegando ao Brasil no século XVIII. A 
devoção mariana, incentivada pela Igreja Católica após 
o período das Reformas, encontrou terreno fértil em 
solo brasileiro. As festividades religiosas, muito afeitas 
às manifestações exteriores do culto, permitiram que 
populações de línguas, costumes e origem diferentes 
pudessem integrar as práticas da Religião católica, 
favorecendo a mensagem evangelizadora.

Em razão desta plasticidade cultural, o Círio de-
senvolveu intensa capacidade de agregar manifesta-
ções da identidade regional, marcando a festa como 
momento de expressão cultural multifacetado. No Cí-
rio, encontramos elementos de intensa religiosidade, 
da sociabilidade, da gastronomia e dos modos de ex-
pressão que referenciam a identidade cultural para-
ense. Observou o jornalista Angelim Netto, em artigo 
para o jornal Folha do Norte, em 1926: “Trabalha-se 
no Pará o ano todo, sofrendo as necessidades, para 
em outubro vestir uma roupa nova e almoçar como 
um príncipe no dia do Círio. O Pará, sem a festa de 
Nazaré, não seria Pará”.

Como toda manifestação de patrimônio imaterial, o 
Círio se reformula e se atualiza. Os percursos da procis-
são modificam-se, com o acréscimo de novos roteiros, 
romarias e peregrinações. Os espaços físicos também 
se alteram, até mesmo para tornar possível a convivência 
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pacífica de mais de dois milhões de pessoas em espaço 
urbano não preparado especificamente para acolhê-Ias.

O povo do Pará, porém, cioso da importância 
desta belíssima festividade, preserva os suportes cen-
trais da celebração. Continuamos a encontrar a grande 
procissão organizada em torno da imagem de N. S. do 
Nazaré em sua berlinda, a enorme corda disputada 
pelo séquito de seguidores, as manifestações de in-
tensa religiosidade, os ex-votos, os brinquedos de mi-
ritis e os carros alegóricos a contar a história da festa. 
Na ambiência da celebração, persistem práticas que 
dão vazão a costumes tradicionais do povo paraense, 
como o almoço do Círio e o Arraial do Largo de Nazaré.

Neste sentido, o Círio constitui um exemplo de 
como uma manifestação central da nossa cultura possa 
sofrer alterações sem perder o sentido íntimo da sua 
existência. Por isso mesmo, foi a primeira manifesta-
ção de patrimônio imaterial brasileiro,na categoria Ce-
lebrações, a ser tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Faço votos para 
que possamos nos reunir outras vezes, no Plenário 
do Senado, para celebrar o Círio de Belém do Pará.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – 

PA) – Registrar também a presença do Senador Moka. 
Muito obrigada.

Bom, estamos encerrando esta etapa da sessão 
de hoje, que é a comemoração do Círio de Nossa Se-
nhora de Nazaré, agradecendo, do fundo do coração, 
a todos e todas que se mobilizaram para a realização 
deste evento.

Entendemos que o Círio é uma importante e gran-
diosa manifestação religiosa da Amazônia brasileira, 
do Estado do Pará, mas é hoje também patrimônio 
imaterial do povo brasileiro.

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é 
composto por muitas atividades e que é realizado no 
segundo domingo de outubro de cada ano, completa, 
neste ano, sua 218ª edição, mais de dois séculos, por-
tanto, de atividades religiosas e culturais.

Então, em nome do Senado da República, em 
nome da Bancada do Pará, em nome dos que enten-
dem a importância deste evento para a valorização 
da nossa cultura, das manifestações religiosas neste 
País, agradeço, do fundo do meu coração, a oportuni-
dade e o privilégio, como Senadora da República pelo 
Estado do Pará, de poder recebê-los de forma orga-
nizada, singela; de poder ter recebido aqui a Imagem 
Peregrina; de poder compartilhar com vocês, com o 
povo brasileiro que nos assiste pela Rádio Senado e 
pela TV Senado, estes momentos de muita emoção.

Viva o Círio de Nossa Senhora de Nazaré! (Palmas.)

Nós vamos suspender a sessão por cinco minu-
tos para os cumprimentos finais. Daqui mais alguns 
minutinhos, nós reabriremos a sessão ordinária do dia 
de hoje, para dar-lhe prosseguimento.

Muito obrigada.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 43 
minutos; e é reaberta às 15 horas e 48 minutos, 
sob a Presidência do Sr. Senador Paulo Paim.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.192, DE 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13 c/c art. 40, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, licença no dia 30 
de setembro próximo para desempenho de missão de 
representação no Rio de Janeiro, com ônus para a Casa, 
oportunidade em que estarei presidindo a audiência pú-
blica da CPI do ECAD, criado pelo RQS nº 547/2011.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL/AP.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.193, DE 2011

Com fundamento no Regimento do Senado Fe-
deral, art. 199, requeremos o adiamento da sessão 
especial marcada para o dia 10 de outubro de 2011, 
destinada a comemorar o dia do Engenheiro Agrôno-
mo, que acontece no dia 12 de outubro, a ser realizada 
em data oportuna.

Sala das Sessões, de setembro de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 97, DE 2011

Dá nova redação ao art. 102 e ao art. 
103-B da Constituição Federal, que dispõem 
sobre a competência do Supremo Tribunal 
Federal e sobre o Conselho Nacional de 
Justiça, para explicitar as competências 
do Conselho Nacional de Justiça, da Cor-
regedoria Nacional de Justiça, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 102 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 102.  ..............................................  
I –  .........................................................
b) nas infrações penais comuns, o Pre-

sidente da República, o Vice-Presidente, os 
membros do Congresso Nacional, seus pró-
prios Ministros, o Procurador-Geral da Repú-
blica, os membros do Conselho Nacional de 
Justiça, e os membros do Conselho Nacional 
do Ministério Público; (NR)

 ..............................................................
r) as ações ou causas de qualquer es-

pécie contra Conselho Nacional de Justiça e 
seus atos e contra o Conselho Nacional do 
Ministério Público e seus atos e de suas cor-
regedorias, ainda que tenham a União no pólo 
passivo; (NR)”

Art. 2º O art. 103-B da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103-B.  ...........................................  
§ 4º  .......................................................
III – processar e julgar, de ofício ou me-

diante provocação de qualquer pessoa, fal-
tas disciplinares praticadas por membros ou 
órgãos do Poder Judiciário e auxiliares da 
justiça ou de serventias do foro extrajudicial, 
podendo determinar a remoção, a disponibi-

lidade ou a aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
aplicar advertência e censura, inclusive em re-
lação aos magistrados de segunda instância 
e dos tribunais superiores, bem como outras 
sanções administrativas, assegurada ampla 
defesa; (NR)

 ..............................................................
V– avocar e rever, de ofício ou mediante 

provocação de qualquer pessoa, os processos 
ou procedimentos disciplinares em relação a 
faltas praticadas por membros ou órgãos do 
Poder Judiciário e auxiliares da justiça ou de 
serventias do foro extrajudicial, julgados ou 
arquivados há menos de cinco anos; (NR)

 ..............................................................
§ 4º-A. A competência do Conselho Na-

cional de Justiça e da Corregedoria Nacional 
de Justiça estabelecida no § 4º, III e § 5º, I, 
é autônoma e concorrente, em relação aos 
órgãos administrativos dos tribunais, sendo 
que a instauração de processo administrativo 
disciplinar, pelo plenário, ou de qualquer pro-
cedimento de apuração, pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, suspende, até deliberação 
final, a instauração ou o prosseguimento de 
procedimentos similares nos tribunais.

§ 5º A Corregedoria Nacional de Justi-
ça é órgão do Conselho Nacional de Justiça 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas por lei, as seguintes: (NR)

I – instaurar procedimentos, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer pessoa, para 
apuração de faltas disciplinares praticadas 
por membros ou órgãos do Poder Judiciário e 
auxiliares da justiça ou de serventias do foro 
extrajudicial, propondo ao plenário a abertura 
de processo administrativo disciplinar; (NR)

 ..............................................................
IV – requisitar das autoridades fiscais, 

monetárias e de outras autoridades compe-
tentes informações, exames pericias ou docu-
mentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao 
esclarecimento de processos ou procedimentos 
submetidos à sua apreciação; (NR)

§ 5º-A. A função do Corregedor Nacio-
nal de Justiça será exercida pelo Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, que ficará exclu-
ído da distribuição de processos no Tribunal;”
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Art. 3º Até que lei específica entre em vigor, o 
Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, 
disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições 
da Corregedoria Nacional de Justiça, sem prejuízo 
daquelas estabelecidas no art. 103-B, com a redação 
dada por esta Emenda Constitucional.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela 
Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 
2004, e foi efetivamente instalado em 14 de junho de 
2005, com a finalidade de exercer o controle da atu-
ação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
precipuamente.

Segundo dispõe o art. 103-B, § 4º, III, da Consti-
tuição, compete ao Conselho “receber e conhecer das 
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Ju-
diciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, ser-
ventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro que atuem por delegação do poder público ou 
oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correicional dos tribunais”.

Receber e conhecer das reclamações – assim 
expressa a Constituição. Noutras palavras, compete 
ao Conselho receber e julgar as reclamações, e não 
aguardar que o tribunal de origem julgue tampouco de-
volver ao tribunal de origem para que processe e julgue.

A competência, assim disposta na Constituição, 
é expressamente concorrente, e não subsidiária, por-
que não pode o Conselho conhecer da reclamação 
disciplinar e não julgá-la.

É assim porque sabidamente os tribunais não 
estavam, neste tema, funcionando adequadamente. 
As corregedorias não estavam cumprindo o seu pa-
pel, e essa constatação foi objeto de fundamento para 
que o Supremo Tribunal Federal pudesse decidir pela 
constitucionalidade da EC no. 45/04.

Não obstante, o Ministro Celso de Mello, no Man-
dado de Segurança no 28.801/DF, suspendeu decisão 
do Conselho Nacional de Justiça preferida em Proces-
so Administrativo Disciplinar ao fundamento de que:

“o princípio da subsidiariedade deve re-
ger, em regra, o exercício, pelo Conselho Na-
cional de Justiça, de sua jurisdição censória” 
(acessado em 9-9-2011 e disponível em: http://
www.stf.jus.br/arquivo/ems/noticiaNoticiaStf/
anexo/MS 28801.pdf)”.

A preocupação com o retrocesso da atuação 
do CNJ foi alvo de artigo da ilustre Professora Maria 
Tereza Sadek, publicado na Folha de S.Paulo do dia 
28-8-2011:

“Um conselho que incomoda muita gen-
te – Maria Tereza Sadek, Folha de S.Paulo, 
28-8-11

O Conselho Nacional de Justiça incomo-
da e precisa de nossa proteção para que não 
seja transformado em mais um órgão burocrá-
tico e ineficiente.

Após um longo debate e uma série de 
propostas, a reforma do Poder Judiciário apro-
vada em 2004 foi uma resposta à crise da 
Justiça. O remédio encontrado para afastar os 
tumores sem matar o corpo foi a criação de 
um sistema nacional de controle, denominado 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Essa solução está hoje ameaçada por 
propostas que pretendem acabar com o pa-
pel de fiscalização e investigação exercido 
pelo CNJ. Há quem pretenda subverter, por 
meio de um exercício interpretativo no míni-
mo controverso, uma das principais reformas 
aprovadas em nossa Constituição. Órgão ain-
da jovem, a partir de 2008, por iniciativa do 
então ministro corregedor-geral Gilson Dipp, 
o conselho começou a realizar inspeções e 
audiências públicas em diversas unidades do 
Judiciário, tornando transparente aos olhos da 
opinião pública o que gerava odor podre em um 
corpo que necessita ser saudável tanto para 
a consolidação do regime democrático como 
para o fortalecimento dos direitos individuais e 
coletivos. Ao assumir a Corregedoria Nacional 
de Justiça em setembro de 2010, em postura 
pouco comum aos nossos administradores, 
a ministra Eliana Calmon não só manteve a 
política de transparência de seu antecessor 
como ainda procurou aprimorá-la por meio de 
parcerias com Receita Federal, Controladoria-
-Geral da União, Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras), tribunais de contas 
e outros órgãos de controle. A fiscalização, as-
sim, foi se mostrando cada vez mais eficiente 
e, por isso mesmo, mais incômoda. Um con-
selho assim incomoda e muito, sobretudo os 
interesses corporativos, que, relembremos, 
não convenceram o Supremo Tribunal Federal 
no julgamento da ADI nº 3.367-1, que afirmou 

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39319 

a constitucionalidade do CNJ, registrando, 
inclusive, no voto condutor, a inoperância de 
muitas das corregedorias locais, o que todos 
já sabíamos.

Perplexos com a faxina levada a efeito 
pela Corregedoria Nacional de Justiça, os in-
teresses contrariados reabrem a discussão do 
tema, tentando a todo custo fazer prevalecer o 
entendimento de que o CNJ só pode punir juiz 
corrupto após o julgamento do tribunal local. 
Era assim no passado, e o Poder Judiciário 
foi exposto a uma investigação no Parlamento 
exatamente porque não fez esse dever de casa, 
e nada nos garante que o fará sem a atuação 
firme e autônoma do CNJ. Nesse momento, a 
vigilância é mais do que sinal de prudência. É 
imperiosa e sobressai como dever de todos os 
que aceitam o desafio de aprimorar a Justiça. 
Políticas voltadas ao combate à impunidade 
se deparam com resistências. Não por acaso 
são criados fatos e elaboradas teses capazes 
de ludibriar os inocentes e provocar retroces-
sos que causarão prejuízos irreparáveis ao 
Brasil. Um conselho criado justamente porque 
os meios de controle existentes até a década 
passada eram ineficazes e parciais não pode 
ter a sua atuação condicionada ao prévio es-
gotamento dos meios de que os tribunais há 
muito tempo dispõem e que, na prática, pouco 
ou nunca utilizaram para corrigir os desvios de 
seus integrantes.

A tese de que a competência do CNJ é 
subsidiária, e, assim, somente pode ser exer-
cida após a constatação de que os tribunais de 
origem foram inertes ou parciais, interessa tão 
somente àqueles que depositam suas fichas 
no jogo do tempo, da prescrição e do esque-
cimento. O CNJ incomoda e precisa de nossa 
proteção para não ser transformado em mais 
um órgão burocrático e ineficiente.”

Maria Tereza Sadek, doutora em ciência 
política, é professora do Departamento de Ci-
ência Política da USP e diretora de pesquisa 
do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
Judiciais.

No mesmo sentido a preocupação do Professor 
Ives Gandra da Silva Martins, em artigo publicado na 
Folha de S.Paulo do dia 2-9-11:

“A importância do CNJ, por Ives Gandra 
Martins – Quando da discussão da emenda 
constitucional no 45/2004, antes da formulação 
do anteprojeto e durante a sua tramitação no 
Congresso, combati o denominado controle 
externo da magistratura, em artigos, inclusive 
para a Folha, e em audiência pública para a 
qual fui convidado pelo então presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, senador 
Bernardo Cabral (PFL-AM). A emenda consti-
tucional nº 45/2004, todavia, não estabeleceu 
um controle externo da magistratura, mas sim 
um controle interno mais eficiente (com nove 
magistrados e com a colaboração de qua-
tro membros da OAB e Ministério Público, e 
apenas dois representantes do Congresso 
Nacional).

À evidência, a solução foi inteligente, ten-
do me colocado, de imediato, a defender tal 
poder correcional, que poderia agir originária, 
concorrente e simultaneamente às correge-
dorias ou conselhos de cada tribunal. Aliás, o 
artigo 103-B, parágrafo 4º, inciso III da Cons-
tituição declara que a sociedade pode recla-
mar diretamente ao CNJ “contra membros ou 
órgãos do Poder Judiciário”, neles incluídos 
serviços auxiliares, e o inciso V, que cabe ao 
CNJ “rever de ofício ou mediante provocação 
os processos disciplinares de juízes e membros 
dos tribunais julgados há mais de um ano”. A 
experiência dos primeiros anos, sob a presidên-
cia dos ministros Nelson Jobim, Ellen Gracie 
e Gilmar Mendes, foi excelente, agindo o CNJ 
rigorosamente de acordo com a interpretação 
que dou aos dois incisos. Ocorreu, portanto, 
nos cinco primeiros anos de sua atuação, um 
desvendar de realidades que o povo desconhe-
cia, demonstrando o CNJ que se, como disse 
a ministra Ellen Gracie em recente entrevis-
ta, o Poder Judiciário é o menos corrupto dos 
três Poderes, a corrupção também nele existe, 
com inúmeras condenações, aposentadorias 
compulsórias e afastamento de magistrados. 
Sem saudosismos, estou convencido de que 
a imagem do Poder Judiciário de hoje não se 
aproxima àquela do período em que comecei 
a advogar, quando os magistrados falavam ex-
clusivamente nos autos e eram raros os casos 
de corrupção. Mesmo assim, concordo com a 
ministra Ellen Gracie que é o menos corrupto 
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dos poderes, para isto tendo concorrido o CNJ, 
nas questões mencionadas, por exercer um 
trabalho purificador, destacando-se nele, atu-
almente, a figura severa, mas justa, da ministra 
Eliana Calmon, corregedora do conselho. Há 
em curso, todavia, um movimento para enfra-
quecer as funções do CNJ, entendendo que o 
órgão deveria examinar o comportamento ético 
dos magistrados apenas após pronunciamen-
to de órgãos disciplinadores dos tribunais, o 
que, de certa forma, desfiguraria a instituição, 
pois ficaria a mercê dos tribunais locais, exa-
tamente contra cuja inércia foi criado o CNJ. 
Em outras palavras, a emenda constitucional 
no 45/2004 perderia todo o seu significado. Ou 
pode o CNJ originária e/ou concorrentemente 
examinar processos de condutas dos magis-
trados, ou a sua manutenção perderia sentido.

Ainda que a opção do Constituinte tenha sido 
atuação concorrente do CNJ, exatamente para res-
gatar dignidade do próprio Poder Judiciário diante da 
dúvida suscitada, e para aprimorar as competências 
do Conselho e de sua Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, a de fundamental importância que o Congresso 
Nacional tenha a oportunidade de mais uma vez dis-
por sobre a matéria.

Há que se destacar a atuação firme e proativa do 
Conselho Nacional de Justiça, que desde os primeiros 
momentos de sua atuação tem se firmado como um 
parceiro fundamental para as ações do Poder Execu-
tivo e do Poder Legislativo, notadamente no campo 
das políticas públicas.

Destaca-se a sua atuação na coordenação dos 
mutirões carcerários, dando sequência à CPI do Sis-
tema Carcerário; o projeto começar de novo, o mo-
vimento pelas conciliações, as ações em relação ao 
registro de nascimento e prevenção ao uso de drogas, 
dentre outras medidas.

É assim, de igual forma, no âmbito da Correge-
doria Nacional de Justiça, cujas audiências públicas 
e inspeções nos tribunais tem revelado graves irre-
gularidades em relação ao funcionamento da justiça, 
notadamente no campo disciplinar.

Desde a instalação do CNJ a Corregedoria Na-
cional de Justiça já propôs a instauração de mais de 
trinta e quatro processos administrativos disciplinares, 
duas centenas de sindicâncias, mais de quatro mil re-
clamações disciplinares e recebeu aproximadamente 
dez mil representações por excesso de prazo.

Além disso, a Corregedoria Nacional de Justiça 
coordena projetos e ações de fundamental importân-
cia para a jurisdição e para o país, tais como: Justiça 
Aberta, Cadastro Nacional de Condenados por Atos 
de Improbidade Administrativa, Sistema Nacional de 
Controle de Interceptações Telefônicas, Cadastro Na-
cional de Adoção, Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos, Cadastro Nacional de Ado-
lescentes em Conflito com a Lei, Cadastro Nacional 
de Inspeções em Estabelecimentos Prisionais, Siste-
ma Nacional de Bens Apreendidos, padronização das 
Certidões Nacionais e Internacionais de Registro Civil/
Utilização de Papel de Segurança Unificado, Projeto 
de Integração de Competências no Desempenho da 
Atividade Judiciária com Usuários e Dependentes de 
Drogas (Curso sobre Drogas), Implantação do SIRC 
– Sistema de Informações de Registro Civil, Aprimo-
ramento dos Juizados Especiais Estaduais e Fede-
rais, Juizados Especiais nos Aeroportos, Mobilização 
Nacional das Audiências Concentradas em favor das 
Crianças e Adolescentes, Projeto “Pai Presente”, Projeto 
Mutirão “Judiciário em Dia”, Projeto Espaço Livre – Ae-
roportos, Justiça Plena – Sistema de Acompanhamento 
dos Processos de Relevância Social, Conciliação em 
Sistemas Financeiros da Habitação, Aprimoramento 
dos serviços extrajudiciais.

No tocante aos atos do Conselho Nacional de 
Justiça, não tem sentido lógico o ajuizamento de ações 
judiciais nos Estados, a fim de desfazê-los, procedi-
mento que enfraquece o alcance de sua atuação. É im-
portante reforçar a regra do artigo 102, I, r, no sentido 
de que, efetivamente, ato do Conselho submete-se ao 
Supremo Tribunal Federal, exclusivamente, sendo que 
a mesma regra e fundamentação vale para o Conse-
lho Nacional do Ministério Público, seu irmão gêmeo.

Também não tem sentido os Conselheiros do Con-
selho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público serem processados na justiça comum, 
sendo órgão de hierarquia superior, abaixo apenas do 
Supremo Tribunal Federal, quando os membros de tri-
bunais superiores são julgados no Supremo. Daí por-
que a nova redação que se propõe ao artigo 102, I, b.

Diante dessas considerações é que apresento 
a presente emenda constitucional, que torna clara a 
competência concorrente do CNJ, em matéria disci-
plinar, e reforça a importância da atuação da Correge-
doria Nacional de Justiça, dentre outras providências 
acima justificadas.

Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Tor-
res.

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39321 301ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39322 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da 

promulgação desta Emenda Constitucional, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 53, de 2006). Atenção: (Vide Medida Provisória 
nº 339, de 2006)

I – a distribuição dos recursos e de responsabili-
dades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Mu-
nicípios é assegurada mediante a criação, no âmbito 
de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste 
artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos 
recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 
155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e 
IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e 
o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição 
Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Mu-
nicípios, proporcionalmente ao número de alunos das 
diversas etapas e modalidades da educação básica 
presencial, matriculados nas respectivas redes, nos 
respectivos âmbitos de atuação prioritária estabeleci-
dos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

III – observadas as garantias estabelecidas nos 
incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição 
Federal e as metas de universalização da educação 
básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, 
a lei disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006).

a) a organização dos Fundos, a distribuição pro-
porcional de seus recursos, as diferenças e as ponde-
rações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e 
modalidades da educação básica e tipos de estabe-
lecimento de ensino; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006).

b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por 
aluno; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006).

c) os percentuais máximos de apropriação dos 
recursos dos Fundos pelas diversas etapas e modali-
dades da educação básica, observados os arts. 208 e 
214 da Constituição Federal, bem como as metas do 
Plano Nacional de Educação; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

d) a fiscalização e o controle dos Fundos; (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magisté-
rio público da educação básica; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

IV – os recursos recebidos à conta dos Fundos 
instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo 
serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusiva-
mente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da 
Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 53, de 2006).

V – a União complementará os recursos dos Fun-
dos a que se refere o inciso II do caput deste artigo 
sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacio-
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nalmente, fixado em observância ao disposto no inci-
so VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Consti-
tuição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006).

VI – até 10% (dez por cento) da complementa-
ção da União prevista no inciso V do caput deste arti-
go poderá ser distribuída para os Fundos por meio de 
programas direcionados para a melhoria da qualidade 
da educação, na forma da lei a que se refere o inciso 
III do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 53, de 2006).

VII – a complementação da União de que trata 
o inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
no primeiro ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), 
no segundo ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e qui-
nhentos milhões de reais), no terceiro ano de vigência 
dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006).

d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a 
que se refere o inciso II do caput deste artigo, a partir 
do quarto ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

VIII – a vinculação de recursos à manutenção 
e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 
212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 
30% (trinta por cento) da complementação da União, 
considerando-se para os fins deste inciso os valores 
previstos no inciso VII do caput deste artigo; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

IX – os valores a que se referem as alíneas a, b, e 
c do inciso VII do caput deste artigo serão atualizados, 
anualmente, a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, de forma a preservar, em caráter per-
manente, o valor real da complementação da União; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

X – aplica-se à complementação da União o dis-
posto no art. 160 da Constituição Federal; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

XI – o não-cumprimento do disposto nos incisos 
V e VII do caput deste artigo importará crime de res-
ponsabilidade da autoridade competente; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

XII – proporção não inferior a 60% (sessenta por 
cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste 
artigo será destinada ao pagamento dos profissionais 

do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão assegurar, no financiamento da 
educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, 
de forma a garantir padrão mínimo definido nacional-
mente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006).

§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental, 
no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não 
poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, no 
ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006).

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino 
fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, não pode-
rá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente 
no ano anterior ao da vigência desta Emenda Consti-
tucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006).

§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos 
Fundos a que se refere o inciso I do caput deste ar-
tigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas 
no ensino fundamental e considerar-se-á para a edu-
cação infantil, para o ensino médio e para a educação 
de jovens e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no 
primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua 
totalidade a partir do terceiro ano. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 5º A porcentagem dos recursos de constitui-
ção dos Fundos, conforme o inciso II do caput deste 
artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 
3 (três) anos de vigência dos Fundos, da seguinte 
forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006).

I – no caso dos impostos e transferências cons-
tantes do inciso II do caput do art. 155; do inciso IV do 
caput do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do 
inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três cen-
tésimos por cento), no segundo ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
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II – no caso dos impostos e transferências cons-
tantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do inciso 
II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput 
do art. 158 da Constituição Federal: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centési-
mos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos 
por cento), no segundo ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).
....................................................................................

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I – processar e julgar, originariamente: 
....................................................................................

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da 
República, o Vice-Presidente, os membros do Congres-
so Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-
-Geral da República; 
....................................................................................

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justi-
ça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
....................................................................................

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça com-
põe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato 
de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
....................................................................................

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações 
previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atua-
ção administrativa e financeira do Poder Judiciário e 
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
....................................................................................

III – receber e conhecer das reclamações contra 
membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive con-
tra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos pres-
tadores de serviços notariais e de registro que atuem 
por delegação do poder público ou oficializados, sem 
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 
tribunais, podendo avocar processos disciplinares em 

curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou 
a aposentadoria com subsídios ou proventos propor-
cionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 
....................................................................................

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os 
processos disciplinares de juízes e membros de tribu-
nais julgados há menos de um ano; 
....................................................................................

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará 
excluído da distribuição de processos no Tribunal, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

I – receber as reclamações e denúncias, de qual-
quer interessado, relativas aos magistrados e aos ser-
viços judiciários; 
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 
92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 
111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 
134 e 168 da Constituição Federal, e acres-
centa os arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, 
e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 98, DE 2011

Acresce o art. 98 ao Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, para 
realizar revisão constitucional por meio 
de uma Câmara Revisional exclusiva e dá 
outras providências.

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 O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
artigo:

Art. 98. Será realizada em 2015 uma re-
visão constitucional por meio de uma Câma-
ra Revisional exclusiva, composta por cons-
tituintes revisores, a serem eleitos em 2014, 
em cada Estado e no Distrito Federal, pelo 
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regime proporcional e por intermédio de lis-
tas partidárias.

§ 1º A Câmara Revisional pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, poderá 
alterar dispositivos constitucionais, respeitan-
do o disposto no art. 60, § 4º da Constituição 
Federal;

§ 2º O número de Constituintes Reviso-
res será fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
proporcionalmente à população de cada Estado 
e do Distrito Federal, não podendo nenhuma 
unidade da federação ter menos de quatro ou 
mais de trinta e cinco representantes;

§ 3º Os candidatos à Câmara Revisional 
não poderão disputar quaisquer outros cargos 
eletivos nas eleições de 2014;

§ 4º Os senadores com mandatos até 
janeiro de 2019, que vierem a se eleger Cons-
tituintes Revisionais, deverão até a data da 
posse fazer a respectiva opção.

§ 5º A Câmara Revisional se reunirá na 
Capital Federal a partir de 10 de fevereiro de 
2015, devendo concluir seus trabalhos até 31 
de dezembro de 2016.

§ 6º A Câmara Revisional na sua insta-
lação será presidida pelo Constituinte revisor 
mais velho, que deverá dar posse, mediante 
juramento, aos demais eleitos e convocar ses-
são para no dia seguinte proceder à eleição 
de sua mesa;

§ 7º A mesa diretora da Câmara Revisio-
nal será dirigida por um presidente e composta, 
ainda, por dois vice-presidentes, um secretário-
-geral e mais três secretários;

§ 8º A mesa diretora terá um prazo má-
ximo de quinze dias para apresentar ao Ple-
nário um projeto de Regimento Interno, que 
deverá ser apreciado e votado nos quinze dias 
subsequentes.

§ 9º A remuneração dos Constituintes 
Revisores, a ser fixada no Regimento Interno, 
deverá constar unicamente de um jetom por 
comparecimento de sessão e uma ajuda de 
custo para cobrir despesas com passagens, 
hospedagens e alimentação;

§ 10. O Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados cederão servidores para o funciona-
mento da Câmara Revisora que não terá qua-
dro próprio, nem funcionários comissionados.

§ 11. O prazo mínimo para filiação parti-
dária dos candidatos à Câmara Revisional será 
de cento e oitenta dias antes da data fixada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a eleição.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Assembleia Nacional Constituinte que elabo-
rou a atual Constituição da República Federativa do 
Brasil estabeleceu ao final do documento a data de 
5 de outubro de 1988, indicando o dia do término da 
construção da atual Constituição Federal. Entretanto, 
analisando o número de emendas que foram aprova-
das pelo Parlamento até o momento, resta claro que 
a Constituição Federal permanece em constante pro-
cesso de revisão. Até o momento foram 67 Emendas 
Constitucionais e seis Emendas Constitucionais de Re-
visão, o que soma 73 emendas aprovadas desde 1988. 
Considerando que a primeira emenda data de 1992, 
temos a média de 4,05 emendas constitucionais por 
ano. Esse permanente processo de revisão da norma 
fundamental demonstra que o texto constitucional vi-
gente não possui a consistência que deve caracterizar 
uma norma fundamental. Além dessa constatação, cabe 
observar que a maioria dessas modificações constitu-
cionais tem origem no desejo do Poder Executivo de 
compatibilizar a Constituição Federal ao seu projeto de 
governo, o que não é salutar para a consolidação do 
Estado Democrático de Direito, visto que, na maioria 
das vezes, para viabilizar a reforma pretendida, lança 
mão do poder de persuasão que dispõe. Ideal seria 
a compatibilização dos projetos de governo aos co-
mandos constitucionais. Contudo, para isso, seria ne-
cessário um texto constitucional conciso e garantidor. 
Cabe ainda ressaltar que esse processo sucessivo e 
casuístico de emendas faz com que o povo brasileiro 
conviva com uma situação permanente de insegu-
rança jurídica constitucional. Desde 1988, o Supremo 
Tribunal Federal julgou procedente 757 Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade -ADI, julgou procedentes em 
parte 203 ADI e 1.116 ADI aguardam julgamento na 
Suprema Corte. Além disso, centenas de Propostas de 
Emenda à Constituição tramitam no Congresso Nacio-
nal, propondo modificações nos mais variados temas.

De fato vivemos num processo constante e caótico 
de mudanças constitucionais, feitas ao acaso, de forma 
assistemática e ao sabor das circunstâncias políticas.

Com o objetivo de construir um texto constitucio-
nal que seja garantidor dos princípios gerais basilares, 
que não contenha o equívoco de pretender constitu-
cionalizar a vida das pessoas, regulando minúcias das 
atividades econômica, social e política, e que possa 
servir o povo brasileiro ao longo do século XXI, sem a 
necessidade de modificação trimestral como acontece 
hoje, é que se propõe a presente proposta de Emenda 
à Constituição.
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A proposta consiste na eleição de uma Câmara 
Revisional exclusiva para, no período de dois anos, 
promover a reforma da atual Constituição Federal, ex-
ceto os dispositivos considerados cláusulas pétreas, 
nos termos do § 4º do artigo 60, que não serão obje-
to de modificação pela Câmara Revisional. Dispõe o 
mencionado dispositivo:

Art. 60. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

 ..............................................................
§ 4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir,
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e 

periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

A eleição de uma Câmara Revisional exclusiva 
e seu funcionamento em momento em que o povo 
brasileiro vive singular período de liberdade e desen-
volvimento em sua história, onde os ressentimentos 
cultivados ao longo da temporada de repressão política 
já foram amainados e as utopias ideológicas desmiti-
ficadas, representará uma oportunidade inédita para 
os brasileiros.

Pacto Federativo
A União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal são os entes que integram o pacto federativo 
nacional. A forma como ocorre a distribuição de com-
petências para legislar e tributar no âmbito do pacto 
federativo é o que delimita a relação de força entre os 
entes federados.

Na atual Constituição a distribuição da competên-
cia legislativa concorrente entre os Entes Federados 
provoca dúvidas profundas, especialmente no que diz 
respeito ao alcance do que se entende por regra geral 
da União. Sobre a competência para tributar é sabido 
de todos que a carga tributária embora muito elevada, 
não impede que estados e municípios tenham graves 
deficiências de recursos. A União, apesar de absor-
ver mais de um trilhão de reais de impostos este ano, 
sente-se sem meios de atender adequadamente as 
necessidades básicas de saúde, educação, segurança 
da população e outras.

Sabe-se que é muito difícil para o Congresso 
Nacional, para não dizer impossível, exercer a função 
de revisor da Constituição concomitantemente à rea-
lização do bom desempenho de suas funções.

Fortalecimento das instituições
As mudanças de toda ordem que ocorreram no 

Brasil e em todo o mundo entre 1988 e hoje são gran-
des demais. Parece que todo um século se passou 

nessas pouco mais de duas décadas. No âmbito in-
ternacional o Brasil está se tornando um país de eco-
nomia pujante e estável com potencial de crescimento 
reconhecido pelo mundo. O Brasil precisa aproveitar 
a oportunidade para demonstrar ao mundo que pos-
suiu, no âmbito doméstico, além de uma democracia 
consolidada, instituições de estado que funcionam de 
maneira eficiente.

Uma Câmara Revisional exclusiva efetivamen-
te terá a liberdade política e o respaldo técnico para 
modernizar a estrutura das instituições do estado e 
oferecer à sociedade brasileira um arcabouço consti-
tucional moderno e garantidor, bem como a excelência 
em seus serviços públicos.

Reforma tributária
Vivemos no Brasil um autêntico paradoxo. De um 

lado temos uma das maiores cargas fiscais do mun-
do – maior do que a dos Estados Unidos, a da China 
e a de todos os demais países em desenvolvimento.

Nossos governos extraem anualmente quase 
40% de toda a renda nacional. Em outras palavras: de 
cada R$ 100 em riqueza gerados pelo país, quase R$ 
40 vão para os cofres dos três níveis de governo, em 
especial da União Federal.

Sem nenhuma dúvida, nossos órgãos de arre-
cadação têm um padrão mundial de excelência. Infe-
lizmente, essa mesma qualidade não se estende ao 
restante das instituições governamentais que lidam 
com os problemas da população.

Por mais de uma década o povo brasileiro ouve 
promessas de realização de reformas tributárias pro-
fundas que não transpuseram o fosso existente entre 
as palavras do discurso e a realização prática.

De fato, sabe-se que uma reforma tributária inte-
ligente não é passível de realização sem a respectiva 
revisão do pacto federativo. É necessário distribuir de 
maneira mais justa as competências para legislar e 
tributar entre os Entes Federados. Os Estados brasi-
leiros são hoje absolutamente diferentes do que eram 
em 1988.

Todos os sucessivos governos, desde 1988, quei-
xam-se de nossa Constituição. As ideias dominantes 
sobre o funcionamento do Estado, da economia e da 
sociedade no Brasil de 1988 já não existem mais. O 
mundo todo mudou. Nada está mais no lugar. O Brasil 
será certamente um grande protagonista do novo mun-
do que está em formação, mas para isso precisamos 
de um Estado muito diferente do que foi cristalizado 
pelas ideias da Constituição brasileira.

Nossa convicção e a dos integrantes do Partido 
Social Democrático – PSD é absolutamente clara: a 
revisão constitucional, nos termos aqui propostos, po-
derá dotar o país de um texto constitucional que lhe 
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permita desenvolver na plenitude suas potencialida-
des, consolidando sua presença no cenário mundial.

Para os que tinham curiosidade sobre as moti-
vações e objetivos do PSD, eis a nossa singela de-
monstração inaugural. Uma boa razão para explicar 

e justificar o surgimento do PDS. Contamos com o 

apoio dos colegas parlamentares para tornar possível 

a convocação da Câmara Revisional exclusiva de 2014.

Sala das Sessões,
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 99, DE 2011

Altera a redação do art. 37 da Cons-
tituição Federal, que dispõe sobre o teto 
remuneratório na administração pública 
direta, autárquica e fundacional, em qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, para dele 
excluir as vantagens pessoais e modificar a 
forma de submissão de algumas espécies 
remuneratórias aos limites fixados.

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 O art. 37 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37.  ................................................
 ..............................................................
XI – a remuneração e o subsídio dos 

ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políti-
cos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou 
não, incluídas as vantagens de qualquer natu-
reza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, aplicando-se como limite, nos Muni-
cípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados 
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais 
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justi-
ça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, apli-
cável este limite aos membros do Ministério 
Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos;” (NR)

“§ 11. Não serão computadas, para efeito 
dos limites remuneratórios de que trata o in-
ciso XI do caput deste artigo, as parcelas de 
caráter indenizatório e as vantagens pessoais 
nominalmente identificadas, de caráter remu-
neratório, previstas em lei;” (NR)

“§ 13. Serão submetidos isoladamente 
aos limites remuneratórios de que trata o inciso 
XI do caput deste artigo, quando percebidos 
juntamente com outra espécie remuneratória:

I – as pensões;
II – a remuneração pelo exercício de fun-

ção de confiança ou de cargo em comissão, de-
clarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
por servidor ocupante de cargo efetivo.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Desde a publicação da Constituição Federal (CF) 
de 1988, percebe-se uma crescente preocupação da 
sociedade e do Poder Público, em todos os níveis da 
Federação, com o controle de gastos com as despe-
sas de pessoal.

Essa variante da despesa pública insere-se num 
contexto histórico em que é imperiosa a disciplina da 
remuneração dos agentes públicos em face da neces-
sidade de ser enfrentado déficit público e de serem 
gerados recursos aptos a fomentar os investimentos 
necessários à mudança de patamar de desenvolvi-
mento do nosso país.

É nessa trilha que foi publicada a Lei nº 8.448, de 
21 de julho de 1992; a Emenda Constitucional nº 19, 
de 5 de junho de 1998, especialmente na parte em que 
confere nova redação ao inciso XI do art. 37 e ao art. 
169 da Constituição Federal; a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, especialmente em seus arts. 18 a 23, que fixam 
limites aos gastos com pessoal; e, mais recentemente, 
a Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro 
de 2003, que também promoveu alterações no inciso 
XI do art. 37 da CF.

Essa saudável diretriz constitucional e legal não 
pode, contudo, conduzir a situações que atentem con-
tra o princípio constitucional da razoabilidade, ou do 
devido processo legal em sua dimensão substantiva, 
previsto no inciso LIV do art. 5º da CF. Tampouco pode 
impedir a União e outros entes de formular uma po-
lítica remuneratória para a alta administração, apta a 
impedir a fuga dos melhores quadros da administração 
pública para o setor privado.

Não há como supor que a limitação da remunera-
ção de todos os agentes públicos, sem exceção, com 
vistas à imposição de uma disciplina fiscal ao Estado, 
em sua dimensão lata, impeça que aqueles que tenham 
auferido constitucional, legal e legitimamente vantagens 
pessoais nominalmente identificadas, incorporadas ao 
longo do tempo à sua remuneração, sejam impedidos 
de efetivamente contar com essas parcelas.
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Da mesma sorte, não é lícito supor que o bene-
fício gerado por outra relação jurídica distinta, como 
a pensão, seja computado de forma cumulativa com 
a remuneração, para fins de submissão ao parâmetro 
máximo remuneratório, o que gera, invariavelmente, 
como consequência, a eliminação da percepção des-
se benefício.

Estaria o Estado, assim, se locupletando, pois, a 
despeito de estarem presentes os requisitos constitu-
cionais e legais para percepção do benefício previden-
ciário, o agente público restaria impedido de percebê-lo.

Recentemente, o eminente Desembargador Fe-
deral Olindo Menezes, Presidente do Egrégio Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, nos autos do 
processo de Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela nº 0046388-10.2011.4.01.0000/DF, em que 
a Mesa do Senado Federal requereu a suspensão da 
execução da liminar deferida pelo juízo federal da 9ª 
Vara – DF, nos autos da Ação Civil Pública 15455-
39.2011.4.01.3400, deferiu o pedido, conforme excerto 
transcrito abaixo:

“(...)
Admite-se somente, a título de delibação 

ou de descrição do cenário maior do caso, para 
aferição da razoabilidade do deferimento ou 
do indeferimento do pedido, um juízo mínimo 
a respeito da questão jurídica deduzida na 
ação principal. A discussão deve limitar-se aos 
pressupostos específicos da contracautela – 
manifesto interesse público ou flagrante ilegi-
timidade, no objetivo de se evitar “grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas”. (Cf art. 4º da Lei 8.437, de 30-6-
1992, e art. 15 da Lei nº 12.016, de 7-8-2009)

Em face desses preceitos legais, e pela visão que 
ora se faz possível dos fatos, parece estar presente, 
no caso, pressuposto suficiente para o deferimento da 
medida ora pleiteada, pela vertente da lesão à ordem 
pública, cujo conceito abrange a ordem administrativa 
em geral, caracterizada na hipótese como a normal exe-
cução do serviço público ou o devido exercício das fun-
ções da Administração pelas autoridades constituídas.

Soa como atípica, especialmente se vista em um 
plano absoluto, a afirmativa de que uma decisão judi-
cial que manda observar um preceito constitucional – o 
que estabelece o teto remuneratório dos servidores a 
agentes públicos (art. 37, .XI) – seja tida como ofensi-
va à ordem pública, tendo-se presente que nenhuma 
ofensa à ordem jurídica tem mais gravidade do que 
aquela que maltrata a Constituição.

Mas, num plano relativo, se olhado o 
sistema como um conjunto – e é assim que 

tudo funciona, inclusive na ordem da nature-
za -, a visão que avulta é que a decisão efe-
tivamente atenta gravemente contra a ordem 
administrativa, na medida em que, de forma 
abrupta, inviabiliza o funcionamento dos ser-
viços públicos do Senado Federal, sem falar 
na alteração, sem contraditório, de inúmeras 
situações jurídicas constituídas e seladas pelo 
teste do tempo, inclusive no que se refere a 
proventos e pensões estatutárias.

O planejamento econômico-jurídico-fi-
nanceiro da vida de centenas de pessoas, 
ativas e inativas, ligadas ao Senado Federal, 
passou a ser gravemente afetado, negativa e 
repentinamente, sem nenhuma possibilidade 
de contraditório, o que, para dizer o mínimo, 
não é sequer razoável. À justificativa de fazer 
cumprir o art. 37, XI, da Constituição, a deci-
são em exame afasta norma administrativa 
que vem sendo aplicada pela Casa Legislativa 
desde 2005, reduzindo, por meio de decisão 
interlocutória, verbas salariais sem oportuni-
zar a ampla defesa e o devido processo legal.

O teto remuneratório constitucional existe 
e deve ser observado, mas existe a indepen-
dência (harmônica) dos poderes, que andam 
com os seus próprios pés. No Senado Federal, 
a matéria está regulamentada pelo Parecer 
Normativo nº 242/2005, aprovado por decisão 
da Comissão Diretora do Senado e, portan-
to, vinculativo para todos os órgãos da Casa. 
Quem deve editar resolução (ou ato símile) 
sobre a matéria é o próprio Senado, no uso 
da suas prerrogativas constitucionais e aten-
to às suas peculiaridades. À visão liminar do 
magistrado, a partir de fora, ainda que sob os 
auspícios das afirmativas bem intencionadas 
do MPF, pode não ser a mais nítida sobre ma-
téria tão complexa.

Além disso, na afirmativa da requerente, 
a decisão judicial passa a ideia de que no Se-
nado Federal não existe nenhuma preocupação 
com o preceito do art. 37, XI da Constituição, 
quando, afirma, a realidade é bem diversa e, 
por isso mesmo, deve ser avaliada na instru-
ção. A versão da inicial, a cargo do Ministério 
Público Federal, pode não ser – e seguramente 
não o é – a verdadeira.

A ingerência da atividade jurisdicional 
sobre atribuições de outro Poder da República, 
importando alterações na condução do pla-
nejamento da sua atuação, deve ser feita, em 
princípio, de forma pontual – v.g., em relações 
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jurídicas específicas, com sujeitos determina-
dos –, com critério e prudência.

A decisão, com a devida vênia, revela-se 
açodada. O zeloso magistrado, com a devida 
vênia, substituindo-se à atribuição legislativa 
do Congresso Nacional, impõe regras remu-
neratórias gravosas aos servidores e membros 
do Senado Federal, na sua avaliação pessoal 
do que deve e não deve compor o cômputo do 
chamado “teto constitucional”. Isso atenta cla-
ramente contra a ordem pública, nela incluída 
a ordem administrativa, na medida em que põe 
de joelhos o normal funcionamento dos servi-
ços públicos do Senado Federal.

4. Pelo exposto, defiro o pedido de 
suspensão da execução da liminar defe-
rida nos autos da Ação Civil Pública 15455-
39.2011.4.01.3400.” (Negritado. Sublinhado 
no original)

Por fim, a contabilização, de forma cumulativa, 
da remuneração devida pelo exercício de cargo efetivo 
com a remuneração pelo exercício de cargos em co-
missão e de funções de confiança, funciona como forte 
desestímulo à profissionalização do serviço público, na 
medida em que os servidores públicos concursados 
não se sentem atraídos a exercer os cargos ou funções 

mais relevantes, que possuem a melhor remuneração, 
visto que a submissão cumulativa ao teto imporá, ine-
xoravelmente, a supressão da parcela remuneratória 
dos cargos em comissão e das funções de confiança.

O grande perdedor dessa limitação é o próprio 
Estado que se vê impedido de contar com os melhores 
servidores nesses postos estratégicos.

É fundamental que se deixe consignado que a 
presente proposição não se opõe à perspectiva de ra-
cionalização remuneratória imposta desde a publicação 
da Constituição Federal de 1988, conforme o brevíssi-
mo esforço histórico-legislativo trazido anteriormente.

Pretende-se, apenas, promover ajustes pontuais, 
modulações, que confiram razoabilidade à norma, de 
modo a que sua aplicação seja dotada de plena efi-
cácia social e jurídica, e que sejam contemplados, 
simultaneamente, diversos bens jurídicos igualmente 
relevantes como a moralidade pública, o fomento ao 
desenvolvimento, o mérito e a segurança jurídica.

Nesse sentido, esperamos poder contar com as 
críticas, sugestões e, ao final, com o acolhimento da 
presente Proposta de Emenda à Constituição pelas 
Senhoras Senadoras e pelos Senhores Senadores.

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda, 
PSDB/GO.

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39331 311ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39332 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As propostas de emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 603, DE 2011

Institui a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos do Doente de Lúpus. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Pro-

teção dos Direitos do Doente de Lúpus e estabelece 
diretrizes para sua consecução.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, é consi-
derada doente de lúpus a pessoa portadora de síndro-
me clínica caracterizada como tal segundo a Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da 
Saúde, em qualquer de suas formas clínicas.

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Pro-
teção dos Direitos do Doente de Lúpus: 

I – intersetorialidade na formulação de políticas, no 
desenvolvimento de ações e no atendimento ao 
doente de lúpus; 

II – participação da comunidade na formulação de po-
líticas públicas voltadas para os doentes de lúpus 
e controle social da sua implantação, acompa-
nhamento e avaliação; 

III – atenção integral às necessidades de saúde do 
doente de lúpus, que abrange o diagnóstico pre-
coce, o atendimento multiprofissional e o acesso 
a medicamentos; 

IV – responsabilidade do poder público quanto à in-
formação pública relativa à doença e suas im-
plicações;

V – incentivo à formação e à capacitação de profissionais 
especializados no atendimento ao doente de lúpus;

VI – estímulo à pesquisa científica sobre a doença.

Art. 3º São direitos do doente de lúpus: 

I – vida digna, integridade física e moral, livre desen-
volvimento da personalidade, segurança e lazer; 

II – acesso a:

a) ações e serviços de saúde, com vistas 
à atenção integral às suas necessidades de 
saúde, inclusive à assistência farmacêutica; 

b) mercado de trabalho;
c) previdência social e assistência social;

III – jornada de trabalho reduzida a um máximo de 
seis horas diárias.

Art. 4º A pessoa portadora de lúpus não será im-
pedida de participar de planos privados de assistência 
à saúde em razão de sua condição, respeitado o que 
dispõe o art. 11 da Lei n º 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 5º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XXIII:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
XXIII − os rendimentos do trabalho, a 

pensão e os proventos de aposentadoria ou re-
forma percebidos pelos doentes de lúpus, com 
base em conclusão da medicina especializada.

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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O lúpus é uma doença inflamatória crônica de 
etiologia multifatorial e não totalmente esclarecida. Ela 
afeta a pele, as articulações, os rins, o sistema nervoso 
e outros órgãos do corpo. Pode ter curso muito rápido 
ou, na maior parte das vezes, indolente, com períodos 
de remissão e recidivas.

Manifesta-se, em geral, no início da idade adulta 
e afeta mais as mulheres do que os homens.

A doença tem incidência e prevalência muito variá-
veis entre populações e raças. No nosso país, está pouco 
dimensionada, sendo que, nas Regiões Norte e Nordeste, 
constitui a forma mais frequente de doenças reumáticas. 

Os estudos disponíveis mostram que tanto a 
sobrevida quanto a qualidade de vida dos doentes de 
lúpus dependem de seu status socioeconômico e da 
qualidade da atenção que recebem para sua doença, 
o que demonstra a necessidade de que políticas públi-
cas específicas, voltadas para esse grupo de doentes, 
sejam formuladas.

Essa proposição tem esse objetivo. Aguarda-
mos seu acolhimento e aprimoramento pelos colegas 
Senadores.

Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do imposto de ren-
da e dá outras providências.

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

....................................................................................
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Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os 
seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

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

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

....................................................................................
 Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às 

doenças e lesões preexistentes à data de contratação 
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 
1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do 
aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva 
operadora o ônus da prova e da demonstração do 
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 604, DE 2011 

Altera a Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, para permitir, no prazo de 
cinco anos, um segundo usufruto, agora 
parcial, da isenção do imposto de renda 
da pessoa física incidente sobre o ganho 
de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, quando o alienante aplicar o 
produto da venda na aquisição de imóvel 
residencial novo. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 

de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º O contribuinte poderá usufruir do 

benefício integral de que trata este artigo uma 
vez a cada cinco anos, podendo se beneficiar 
parcialmente mais uma única vez no mesmo 
período, desde que aplique o produto da ven-
da, dessa segunda alienação, na aquisição de 
imóvel residencial novo e efetue o pagamento 
de cinquenta por cento do imposto de renda 
da pessoa física apurado com base no ganho 
de capital auferido.” (NR)

Art. 2º Com vistas ao cumprimento do disposto 
nos arts. 5º, II, 12 e 14, da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a estimativa da renúncia fiscal 
implícita na aprovação desta Lei acompanhará o projeto 

de lei que estima a receita e fixa a despesa da União, 
na forma do demonstrativo a que se refere o §6º do 
art. 165 da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do 
ano seguinte à implementação do disposto no art.2º.

Justificação

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 define 
a moradia como um dos direitos sociais.

Nos últimos anos, o Governo Federal tem envida-
do esforços no sentido de fazer valer a determinação 
constitucional, implementando importantes programas 
de inclusão social de famílias de classe econômica 
média e baixa, com especial atenção à questão do 
déficit habitacional. 

O programa Minha Casa, Minha Vida é um exem-
plo de ação governamental que proporciona a diver-
sas famílias o acesso ao primeiro imóvel residencial, 
gerando efeitos colaterais virtuosos, como o estímulo 
à construção civil e a geração de inúmeros postos de 
trabalho no setor. 

A chamada “Lei do Bem” (Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005) foi mais um passo no incentivo 
ao mercado imobiliário, permitindo que contribuintes 
fiquem isentos do imposto de renda incidente sobre o 
ganho de capital auferido por pessoa física residente 
no País na venda de imóveis residenciais, desde que 
o alienante, no prazo de cento e oitenta dias conta-
do da celebração do contrato, aplique o produto da 
venda na aquisição de imóveis residenciais localiza-
dos no País.

Entretanto, a Lei nº 11.196 restringe a utilização 
do benefício a uma única vez no prazo de cinco anos, 
o que, em nosso entendimento, impede a ampliação 
dos negócios no setor e a geração de mais empregos. 
Frequentemente, uma família de classe média que já 
usufruiu do benefício há menos de cinco anos para 
trocar de imóvel residencial tem a intenção de adquirir 
mais uma casa ou apartamento para algum ente fami-
liar, um filho, por exemplo, se vê desencorajada diante 
da perspectiva de arcar com o considerável custo do 
imposto de renda sobre o ganho de capital. 

O projeto ora apresentado visa corrigir o proble-
ma, não isentando o contribuinte nessa segunda ope-
ração com imóveis, mas diminuindo o impacto do IRPF 
a ser honrado junto à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, mediante o pagamento de 50% do imposto 
devido na apuração do ganho de capital. 

Cabe esclarecer que esse novo benefício se apli-
cará somente na aquisição de imóvel residencial novo, 
enquanto que a regra geral vale para novos e usados. 
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Considero que a renúncia fiscal implícita na apro-
vação do presente projeto será plenamente compen-
sada com o ganho social que o País terá. No entanto, 
para resguardar a boa gestão fiscal e o equilíbrio das 
contas públicas, a concessão do benefício, ora proposto, 
dependerá do cálculo da estimativa da renúncia fiscal 
nele implícita, bem assim o cumprimento dos art. 5º, 
12 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Contamos com a contribuição dos ilustres Pa-
res para a aprovação da presente iniciativa, sem-
pre com as bem-vindas contribuições que possam 
aperfeiçoá-la.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

....................................................................................
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho 

auferido por pessoa física residente no País na venda 
de imóveis residenciais, desde que o alienante, no pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração 
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.
....................................................................................

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do 
benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada 
5 (cinco) anos.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e serão acompanhadas de de-
monstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 
da projeção para os dois seguintes àquele a que se 

referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei or-
çamentária. 

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na for-
ma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 605, DE 2011 

Altera 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. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 9.431, de 6 de janei-

ro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da ma-
nutenção de programas de controle de infec-
ções hospitalares e de prevenção de erros 
de medicação pelos hospitais do País.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art. 1º-A. Os hospitais do País são obri-
gados a manter Programa de Prevenção de 
Erros de Medicação – PPEM.

§ 1° Considera-se programa de preven-
ção de erros de medicação, para os efeitos 
desta Lei, o conjunto de ações realizadas com 
vistas ao desenvolvimento, implantação e mo-
nitoramento de políticas, estratégias, tecnolo-
gias, procedimentos e medidas de prevenção 
de erros de medicação.

§ 2° Para os mesmos efeitos, entende-
-se por erro de medicação qualquer evento 
evitável que possa causar ou induzir ao uso 
inapropriado de medicamento.”

Art. 3º o art. 2º da Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Objetivando a adequada execução 
dos programas de trata esta Lei, os hospitais 
deverão constituir:

 ..............................................................  
III – Comissão de Prevenção de Erros 

de Medicação.” (NR)

Parágrafo único. Para fins de atendimento ao dis-
posto nos arts. 1º, 1º-A e 2º, incisos I e III, desta Lei, 
poderá ser constituída comissão única.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor trezentos e ses-
senta e cinco dias após a data de sua publicação.

Justificação

Apesar dos evidentes benefícios à saúde, o uso 
de medicamentos não é isento de risco. Tais riscos são 
intrínsecos ao produto, mesmo quando usado em con-
dições apropriadas – as chamadas reações adversas 
–, mas ocorrem, também, por erros no processo de 
utilização. Nesse último caso, os assim denominados 
erros de medicação podem estar relacionados à prática 
profissional, ao produto, ao procedimento, à prescrição, 
aos rótulos e embalagens dos produtos ou à sua pre-
paração, dispensação, distribuição e monitoramento, 
entre outras causas. 

Erro de medicação é definido pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como evento 
evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao 
uso inadequado de medicamento, o que, por sua vez, 
pode ocasionar ou não dano ao paciente. Depreende-
-se dessa definição, portanto, que o erro de medicação 
é passível de prevenção.

Incidentes devido a erros de medicação são muito 
comuns em tratamentos e procedimentos realizados 
durante a hospitalização, sendo principalmente relacio-
nados à prescrição e administração de medicamentos. 
Quando o erro é grave, atrai a atenção da população 
e da mídia, e consequentemente desencadeia-se uma 
forte pressão para identificar culpados. Nesses casos, 
perde-se importante oportunidade de aprendizado ins-
titucional, especialmente no tocante às possibilidades 
de melhoria da segurança do paciente e da qualidade 
da atenção à saúde, em razão de se concentrar todo 
o processo unicamente na busca da culpa de um in-
divíduo. 

De acordo com a pesquisadora em farmacologia 
clínica, Lenita Wannmacher, os erros de medicação têm 
sido chamados de a “epidemia encoberta”, correspon-
dendo a 7% do gasto total em cuidados de saúde nos 
Estados Unidos da América. Em 2007, o Institute of 
Medicine, daquele país, em uma importante publicação 
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sobre erros de medicação, declarou que o nível e as 
consequências desses eventos são inaceitáveis. Essa 
publicação concluiu, após análise de vários trabalhos 
publicados, que cada paciente internado nos hospitais 
americanos está sujeito a um erro de medicação por 
dia. No Brasil, também já existe um número conside-
rável de trabalhos que demonstram a gravidade dos 
erros de medicação em nosso meio.

Por fim, considerando-se que todos os pacientes 
são vulneráveis aos efeitos deletérios dos erros de me-
dicação, que, por seu turno, afetam todos os serviços 
hospitalares do País, consideramos que se encontra 
plenamente justificada a propositura deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.431, DE 6 DE JANEIRO DE 1997

Dispõe sobre a obrigatoriedade da ma-
nutenção de programa de controle de infec-
ções hospitalares pelos hospitais do País.

....................................................................................
Art. 1º Os hospitais do País são obrigados a 

manter Programa de Controle de Infecções Hospita-
lares – PCIH.

§ 1° Considera-se programa de controle de infec-
ções hospitalares, para os efeitos desta Lei, o conjunto 
de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente 
com vistas à redução máxima possível da incidência e 
da gravidade das infecções hospitalares.

§ 2° Para os mesmos efeitos, entende-se por in-
fecção hospitalar, também denominada institucional ou 
nosocomial, qualquer infecção adquirida após a inter-
nação de um paciente em hospital e que se manifeste 
durante a internação ou mesmo após a alta, quando 
puder ser relacionada com a hospitalização.

Art. 2° Objetivando a adequada execução de seu 
programa de controle de infecções hospitalares, os 
hospitais deverão constituir:

I – Comissão de Controle de Infecções Hospi-
talares;

 II – (VETADO)
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 606, DE 2011

Altera e acrescenta dispositivos à Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para disciplinar o cumprimento das 
sentenças e a execução de títulos extraju-
diciais na Justiça do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O capítulo V do Título X da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“CAPÍTULO V 
Do Cumprimento da Sentença e da Execução 

dos Títulos Extrajudiciais

Seção I 
 Das Disposições Preliminares

Art. 876-A. Aplicam-se ao cumprimento 
da sentença e à execução dos títulos extrajudi-
ciais as regras de direito comum, sempre que 
disso resultar maior efetividade do processo. 

§ 1º Serão executados ex officio as con-
tribuições sociais devidas em decorrência de 
decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do 
Trabalho, resultantes de condenação ou homo-
logação de acordo, inclusive sobre os salários 
pagos durante o período contratual reconhecido.

§ 2º A execução das certidões de dívida 
ativa seguirá o procedimento da lei de execu-
ção fiscal. 

Art. 877. É competente para o cumpri-
mento da sentença o juízo que a proferiu. (NR) 

§ 1º Nos processos de competência origi-
nária dos tribunais as decisões serão cumpri-
das nos autos das demandas que lhes deram 
origem; não existindo causa originária, haverá 
distribuição entre os órgãos de primeiro grau.

§ 2º A execução dos títulos extrajudiciais 
é da competência do juízo ao qual caberia o 
respectivo processo de conhecimento.

§ 3º A competência para o cumprimento 
das sentenças e a execução dos títulos extrajudi-
ciais não se desloca para outro juízo ou tribunal, 
exceto na falência e após a apuração do crédito. 

Art. 878. Incumbe ao juiz, de ofício, ado-
tar todas as medidas necessárias ao integral 
cumprimento da sentença ou do título extra-
judicial. (NR) 

Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o paga-
mento imediato da parte que entender devida à 
Previdência Social, sem prejuízo da cobrança 
de eventuais diferenças encontradas na exe-
cução ex officio.

Art. 878-B. Os títulos executivos extrajudi-
ciais serão executados mediante prévia citação 
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do devedor, prosseguindo-se na forma prevista 
para o cumprimento de sentença.

Parágrafo único. São títulos executivos 
extrajudiciais:

a) os termos de ajuste de conduta fir-
mados com o Ministério Público do Trabalho;

b) os termos de compromisso firmados 
com a fiscalização do trabalho;

c) os temos de conciliação firmados pe-
rante as Comissões de Conciliação Prévia;

d) os acordos realizados perante o sin-
dicato;

e) o cheque ou outro título que corres-
ponda inequivocamente a verbas trabalhistas;

f) qualquer documento no qual conste o 
reconhecimento de dívida trabalhista, inclusive 
o termo de rescisão do contrato do trabalho. 

Art. 878-C. Todas as despesas da exe-
cução correm por conta do devedor. 

Art. 878-D. Havendo mais de uma forma 
de cumprimento da sentença ou de execução 
do título extrajudicial, o juiz adotará sempre a 
que atenda à especificidade da tutela, à du-
ração razoável do processo e ao interesse 
do credor.

Parágrafo único. A satisfação do crédito 
tributário não prejudicará a do trabalhista. 

Seção II 
Da Liquidação de Sentença e seu Cumprimento

Art. 879. Sendo ilíquida a sentença, orde-
nar-se-á a sua liquidação, inclusive das con-
tribuições previdenciárias devidas.

§ 1º Na liquidação não se poderá modifi-
car ou inovar a sentença nem discutir matéria 
pertinente à fase de conhecimento.

§ 2º Elaborada a conta, o juiz poderá abrir 
às partes o prazo sucessivo de dez dias para 
impugnação fundamentada, com a indicação 
dos itens e valores objeto da discordância, sob 
pena de preclusão.

§ 3º A impugnação do executado será 
acompanhada da comprovação do pagamento 
do valor incontroverso, sob pena de multa de 
dez por cento desse importe.

§ 4º Oferecida impugnação aos cálculos, 
o juiz homologará os que reputar mais adequa-
dos à sentença proferida, seguindo-se o seu 
imediato cumprimento, sem prejuízo de revi-
são da matéria nos termos do art. 881. (NR) 

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda po-
derá, mediante ato fundamentado, dispensar a 
manifestação da União quando o valor total das 

verbas que integram o salário-de-contribuição, 
na forma do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, ocasionar perda de escala de-
corrente da atuação do órgão jurídico.

Art. 879-A. As obrigações de pagar de-
vem ser satisfeitas no prazo de oito dias, sob 
pena de multa de dez por cento, que poderá, 
a critério do juiz, ser aumentada até o dobro 
ou reduzida à metade, observado o comporta-
mento processual da parte ou sua capacidade 
econômico-financeira.

§ 1º O prazo de 8 (oito) dias de que trata 
o caput é contado da intimação da decisão 
que homologou a conta de liquidação, por 
qualquer meio idôneo, inclusive na pessoa de 
seu advogado, pela via eletrônica ou postal.

§ 2º No prazo do caput poderá o devedor, 
reconhecendo o débito e comprovando o depó-
sito de trinta por cento de seu valor, requerer 
o pagamento do restante em até seis parce-
las mensais, com correção monetária e juros.

§ 3º O cumprimento forçado de acordo 
judicial prescindirá de intimação do devedor, 
iniciando-se pela constrição patrimonial.

§ 4º a inclusão dos corresponsáveis será 
precedida de decisão fundamentada e reali-
zada por meio de citação postal.

§ 5º É definitivo o cumprimento de sen-
tença pendente de recurso de revista ou ex-
traordinário, salvo em casos excepcionais em 
que resultar manifesto risco de grave dano, de 
difícil ou incerta reparação. 

Seção III 
Da Constrição de Bens e da Impugnação

Art. 880-A. A constrição de bens será 
realizada por todos os meios tecnológicos 
disponíveis e respeitará, a critério do juiz, a 
ordem direta de sua liquidez. 

§ 1º Insuficientes as medidas previstas 
no caput, será expedido mandado de penhora.

§ 2º Os atos serão praticados por meio 
eletrônico, independentemente de carta pre-
catória, exceto se, por sua natureza, deman-
darem a atuação de juízo da outra localidade.

§ 3º A penhora de imóvel será realizada 
mediante termo nos autos, independentemente 
de onde ele se encontre, desde que juntada a 
respectiva matrícula. O registro do ato prescin-
de do recolhimento prévio de custas e outras 
despesas, que serão pagas ao final.

§ 4º O oficial de justiça procederá de 
imediato à avaliação e, quando possível, à 

317ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39338 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

remoção do bem para depósito público ou 
privado, arcando o devedor com as despesas 
de transporte e armazenagem.

§ 5º Os tribunais do trabalho instituirão 
banco eletrônico unificado de penhoras. 

Art. 881-A. Garantido o débito, o devedor 
terá cinco dias para apresentar impugnação, 
cabendo igual prazo ao credor.

§ 1º O Juiz poderá, para a efetividade do 
processo, admitir impugnações sem a garantia 
integral do débito.

§ 2º O devedor será intimado no ato da 
penhora, ou na pessoa de seu advogado, pela 
via eletrônica ou postal.

§ 3º As partes poderão discutir os cálcu-
los na impugnação, salvo a preclusão tratada 
no § 2º do art. 879.

§ 4º As impugnações deverão delimitar 
justificadamente os fatos, as matérias e valores 
controvertidos, sob pena de não conhecimento.

§ 5º A impugnação não terá efeito sus-
pensivo, exceto se houver grave perigo de dano. 

Art. 882-A. Não localizados bens para 
garantir o débito, serão os credores intimados 
para indicá-los em trinta dias.

§ 1º Silentes os credores, os autos serão 
arquivados provisoriamente pelo prazo de um 
ano após a inclusão do nome dos obrigados 
em banco de dados de devedores.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido no pa-
rágrafo anterior, os credores serão novamente 
intimados e, inexistindo a indicação, o juiz de-
terminará nova realização de todos os procedi-
mentos disponíveis para a constrição de bens.

§ 3º Não encontrados bens, serão expe-
didas certidões de crédito em seu favor, além 
do arquivamento definitivo dos autos.

Secão IV 
Da Expropriação de Bens

Art. 883-A. O juiz adotará a modalidade 
de expropriação mais adequada à efetividade 
do cumprimento da sentença ou da execução. 

Art. 884-A. Os bens penhorados serão ex-
propriados preferencialmente por meio eletrônico.

§ 1º Os credores terão preferência para a 
adjudicação, desde que a requeiram antes da 
arrematação, remição da dívida ou alienação 
do bem por iniciativa particular.

§ 2º A qualquer momento o devedor po-
derá proceder ao pagamento da dívida, o qual 
deverá ser comprovado até o deferimento da 

arrematação, da adjudicação ou da alienação 
por iniciativa particular.

§ 3º Antes da arrematação, adjudicação 
ou da alienação por iniciativa particular, o de-
vedor poderá requerer o parcelamento da dí-
vida, na forma do § 2º do art. 878, mediante 
o depósito prévio de cinquenta por cento do 
valor total do débito.

§ 4º As praças e leilões poderão ser unifi-
cados, de modo a abranger bens de diferentes 
execuções, ainda que de tribunais distintos.

§ 5º Em caso de bem constrito por mais 
de um credor, o produto arrecadado será dis-
tribuído de forma proporcional aos créditos 
trabalhistas. 

Art. 885-A. Assinado o auto, os atos de 
expropriação serão impugnáveis apenas por 
ação anulatória. 

Seção V 
das disposições finais

Art. 886-A. O juiz poderá reunir processos 
contra o mesmo devedor, por conveniência da 
execução ou do cumprimento da sentença.

§ 1º A execução ou o cumprimento da 
sentença prosseguirá nos autos da demanda 
mais antiga. Nas localidades com mais de uma 
vara, o tribunal expedirá regras disciplinando 
a reunião desses processos para garantir a 
equânime distribuição dos serviços.

§ 2º A reunião será realizada mediante 
juntada, no processo mais antigo, das certidões 
de crédito expedidas nos demais. 

Art. 887-A. As condenações genéricas 
impostas em sentenças coletivas de direitos 
individuais homogêneos serão cumpridas em 
ações autônomas, individuais ou plúrimas.

§ 1º O juiz definirá o número de integran-
tes de cada grupo, os quais devem demonstrar 
a adequação de seu caso concreto ao conte-
údo da sentença.

§ 2º A controvérsia de natureza jurídica 
comum às ações autônomas será decidida em 
um só feito, com o sobrestamento dos demais. O 
julgamento definitivo será estendido a todas as 
partes alcançadas pela sentença condenatória. 

Art. 888-A. A qualquer momento o juiz po-
derá determinar o comparecimento das partes 
em audiência, impondo sanção a quem injus-
tificadamente deixar de comparecer.

Parágrafo único. Os tribunais incentiva-
rão a realização de audiências de conciliação 
depois de proferida sentença condenatória. 
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Art. 889-A. Cumprida integralmente a 
obrigação, o juiz extinguirá o processo e de-
terminará o arquivamento definitivo dos autos, 
intimando os interessados da decisão.”

Art. 2º O caput do art. 899 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 899. Os recursos serão interpostos 
por petição e terão efeito meramente devolu-
tivo.” (NR) 

Art. 3º Revogam-se o artigo 876, com a renume-
ração de seu parágrafo único para § 1º do artigo 876-A; 
o parágrafo único do artigo 878 e os artigos 879, 880, 
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 e 889 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
noventa dias de sua publicação oficial.

Justificação

Trata-se a presente proposição de alteração Ca-
pítulo V, do Título X do Decreto-lei 5.452/43, Consoli-
dação das Leis do Trabalho, que trata, em seus artigos 
876 e seguintes, do processo de execução trabalhista.

O presente projeto de lei assenta-se na premissa 
da necessidade de revisão dos trâmites do processo de 
execução trabalhista, em face do aprimoramento das 
normas de direito processual comum – CPC – nesta 
seara, que não vêm sendo aplicadas na Justiça do Tra-
balho, em que pese seu caráter mais efetivo e célere.

Neste viés, cuida-se de atualização dos dispositi-
vos legais atinentes ao processo de execução, sem se 
descurar de suas peculiaridades e dos avanços que o 
sistema laboral apresenta, buscando um método mais 
eficiente, justo e rápido para a solução dos processos 
desse ramo do Judiciário, que envolvem, no mais das 
vezes, títulos de natureza alimentar.

Importa notar, para apreciação da necessidade 
de discussão sobre o tema, que a Justiça do Trabalho 
apresenta um índice de congestionamento na fase de 
execução da ordem de 69%. Números oficiais indicam 
quase dois milhões e seiscentos mil processos em fase 
de execução, no final de 2010. Em média, de cada 100 
reclamantes que obtêm ganho de causa, somente trinta 
e um alcançam êxito efetivo na cobrança de seu cré-
dito. Este quadro está a exigir alterações profundas e 
estas devem dar-se no plano da regulamentação do 
processo de execução.

O princípio diretor deste anteprojeto é o subjacen-
te às garantias constitucionais do acesso à jurisdição, 
do devido processo legal adjetivo e da sua razoável 
duração. Para concretizá-lo, torno-se necessária pro-

posta de alteração do paradigma até então vigente na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

A incorporação da efetividade da prestação ju-
risdicional, como vetor axiológico do cumprimento das 
sentenças ou dos títulos executivos extrajudiciais, os-
tenta harmonia com as concepções mais avançadas do 
constitucionalismo contemporâneo. Sob este comando, 
havendo mais de uma forma prática de conduzir os atos 
da execução, o magistrado deverá atender àquele que 
melhor cumpra a efetividade.

Ainda no sentido das mais avançadas legisla-
ções contemporâneas, o texto mostra-se essencial-
mente aberto, apresentando procedimentos mínimos 
capazes de realizar o seu escopo final, com destaque 
para a relevância do impulso de ofício, do uso de fer-
ramentas tecnológicas, da simplicidade e da integra-
ção das partes.

Preservando as regras já existentes sobre a exe-
cução das contribuições previdenciárias, o texto amplia 
o rol atual dos títulos executivos extrajudiciais, viabili-
zando a cobrança direta de valores inequivocamente 
reconhecidos em favor dos trabalhadores.

Para cumprimento da sentença, a proposição 
indica a mera intimação do obrigado, por meio de seu 
advogado e sob pena de acréscimo da condenação 
com multa – que varia de 5% a 20%, segundo a ca-
pacidade econômica da parte e de acordo com seu 
comportamento processual – mecanismo que já se 
vem demonstrando muito útil ao processo civil comum 
(artigo 475-J do vigente CPC).

A possibilidade do parcelamento do débito, por 
sua vez, cumpre o papel de tornar mais efetivo o cum-
primento da obrigação. Ainda que aparente encerrar 
paradoxo, a proposta é fruto da constatação do mé-
todo findar na abreviação do processo, inclusive por 
pressupor o pagamento imediato de fração da dívida. 
Oportunidade similar é conferida ao devedor, antes da 
expropriação, mas o sistema privilegia aquela aberta na 
fase de liquidação. Presta-se o modelo, ainda, a permitir 
que o juiz considere as peculiaridades de cada caso 
concreto, à luz do comportamento ético do devedor e 
sua capacidade econômico-financeira, realizando a se-
gurança jurídica sob a perspectiva de garantir à parte 
a consideração do seu estado individual.

A bem, ainda, da segurança jurídica, o texto 
proposto pontua a necessidade de prévia citação dos 
corresponsáveis pelas obrigações da sentença, pos-
sibilitando-se o exercício do amplo direito de defesa, 
vindo a pacificar os diversos procedimentos que hoje 
se encontram no quotidiano dos Tribunais do Trabalho. 

O projeto avança rumo à concretização do pro-
cesso judicial eletrônico, eliminado as cartas precató-
rias sempre que a sua expedição não for necessária 
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à prática do ato judicial, em atendimento à tendência 
inegável de virtualização dos atos procedimentais. 

As mudanças propostas na fase de expropriação 
refletem o princípio central que norteia o projeto, além 
da inclusão de medidas com potencial de produzir re-
sultados mais frutíferos que os atualmente verificados, 
a efetividade. Criam-se várias outras formas de expro-
priação, alternativas à única hoje vigente no processo 
do trabalho (a hasta pública), a saber: a alienação por 
iniciativa particular, a venda direta, o usufruto, todas 
a representar alternativas eficazes ao tradicional mo-
delo da praça e leilão. Prevê, ainda, a unificações dos 
leilões, como medida de aplicação do concurso de 
mais interessados e, consequentemente, de melhor 
alienação dos bens.

O texto propõe, ainda, a regulamentação da exe-
cução de sentenças coletivas, dando orientação segura 
e clara ao tema, com o objetivo de suprimir a omissão 
hoje existente e delimitar o procedimento a ser obser-
vado a bem do uso dessa tão importante alternativa 
processual ao congestionamento da Justiça.

Não abandona, a presente proposição, o espírito 
norteador da prática quotidiana da Justiça do Trabalho, 
que é o princípio da conciliação, observado em vários 
momentos do processo, como ferramenta de pacifica-
ção social relevante.

Convencido de que a proposição significa um 
avanço na regulamentação do processo do trabalho, 
em benefício da efetividade da justiça e da pacificação 
social, tenho certeza de que ela contará com o voto unâ-
nime dos meus distintos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,  – Senador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Texto compilado 
Vide Decreto-Lei nº 127, de 1967
Vigência

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,  decreta:

 Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis 
do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com 
as alterações por ela introduzidas na legislação vi-
gente. 

 Parágrafo único. Continuam em vigor as dis-
posições legais transitórias ou de emergência, bem 
como as que não tenham aplicação em todo o terri-
tório nacional. 

 Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor 
em 10 de novembro de 1943. 

 Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da In-
dependência e 55º da República. –GETÚLIO VARGAS 
– Alexandre Marcondes Filho. 
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Execução

Seção I 
Das Disposições Preliminares

 Art. 876. As decisões passadas em julgado ou 
das quais não tenha havido recurso com efeito sus-
pensivo, e os acordos, quando não cumpridos, serão 
executados pela forma estabelecida neste capítulo.

 Art. 876 – As decisões passadas em julgado ou 
das quais não tenha havido recurso com efeito sus-
pensivo; os acordos, quando não cumpridos; os ter-
mos de ajuste de conduta firmados perante o Minis-
tério Público do Trabalho e os termos de conciliação 
firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia 
serão executada pela forma estabelecida neste Capí-
tulo. (Redação dada pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

 Parágrafo único. Serão executados ex officio os 
créditos previdenciários devidos em decorrência de 
decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, 
resultantes de condenação ou homologação de acordo. 
(Incluído pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000)

 Parágrafo único. Serão executadas ex-officio as 
contribuições sociais devidas em decorrência de de-
cisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, 
resultantes de condenação ou homologação de acor-
do, inclusive sobre os salários pagos durante o perío-
do contratual reconhecido. (Redação dada pela Lei nº 
11.457, de 2007) (Vigência)

 Art. 877 – É competente para a execução das 
decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver 
conciliado ou julgado originariamente o dissídio.

 Art. 877-A – É competente para a execução de 
título executivo extrajudicial o juiz que teria competência 
para o processo de conhecimento relativo à matéria. 
(Incluído pela Lei nº 9.958, de 25.10.2000)

 Art. 878 – A execução poderá ser promovida por 
qualquer interessado, ou ex officio pelo próprio Juiz 
ou Presidente ou Tribunal competente, nos termos do 
artigo anterior.

 Parágrafo único – Quando se tratar de decisão 
dos Tribunais Regionais, a execução poderá ser pro-
movida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. 

 Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento 
imediato da parte que entender devida à Previdência 
Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferen-
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ças encontradas na execução ex officio. (Incluído pela 
Lei nº 10.035, de 25.10.2000)

 Art. 879. Requerida a execução, o juiz ou presi-
dente providenciará imediatamente para que lhe seja 
presente o respectivo processo. 

 Art. 879 – Sendo ilíquida a sentença exeqüen-
da, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por 
artigos. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

 Parágrafo único. Na liquidação, não se poderá 
modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discu-
tir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela 
Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

 § 1º – Na liquidação, não se poderá modificar, 
ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir maté-
ria pertinente à causa principal.(Incluído pela Lei nº 
8.432, 11.6.1992)

 § 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálcu-
lo das contribuições previdenciárias devidas. (Incluído 
pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000)

 § 1o-B. As partes deverão ser previamente inti-
madas para a apresentação do cálculo de liquidação, 
inclusive da contribuição previdenciária incidente. (In-
cluído pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000)

 § 2º  Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz 
poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 (dez) 
dias para impugnação fundamentada com a indicação 
dos itens e valores objeto da discordância, sob pena 
de preclusão. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

 § 3o Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos 
auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à in-
timação por via postal do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, por intermédio do órgão competente, 
para manifestação, no prazo de dez dias, sob pena 
de preclusão. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.035, 
de 25.10.2000)

 § 3o Elaborada a conta pela parte ou pelos ór-
gãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá 
à intimação da União para manifestação, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de preclusão. (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 4o A atualização do crédito devido à Previ-
dência Social observará os critérios estabelecidos na 
legislação previdenciária. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 10.035, de 25.10.2000)

 § 5o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, 
mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação 
da União quando o valor total das verbas que integram 
o salário-de-contribuição, na forma do art. 28 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de es-
cala decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 6o Tratando-se de cálculos de liquidação com-
plexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração 
e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos 
respectivos honorários com observância, entre outros, 
dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (In-
cluído pela Lei nº 12.405, de 2011)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 607, DE 2011

“Altera a Lei nº. 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, para tornar obrigatória a 
adição de marcadores químicos nas muni-
ções e seus insumos destinados a armas 
de fogo.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº. 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 23-A:

Art. 23-A. Além do disposto no art. 23, as 
munições e seus insumos comercializados no 
País conterão marcadores químicos que otimi-
zem a realização de perícia, sem prejuízo de 
outras tecnologias, conforme especificações 
definidas no regulamento desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos quanto ao disposto no 
art. 1º após cento e oitenta dias.

Justificação

Recentemente vários meios de comunicação 
divulgaram uma inovação tecnológica desenvolvida 
por pesquisadores brasileiros, capaz de otimizar a re-
alização dos tradicionais exames de balística a cargo 
dos peritos criminais, com a utilização de marcação 
química das munições.

A técnica foi desenvolvida por pesquisadores do 
Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estraté-
gicos – LASAPE (www.lasape.iq.ufrj.br), do Instituto de 
Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Esta inovação tecnológica não se trata de feito 
único do LASAPE, que outrora desenvolveu o “luminol 
brasileiro”, hoje distribuído à Polícia Civil fluminense, 
poupando ao Estado milhares de reais com a importa-
ção do congênere estadunidense, que é bem mais caro.

A nova contribuição tecnológica do LASAPE, a 
“marcação química”, foi o desenvolvimento de sínte-
ses e identificação de corantes fluorescentes e não 
fluorescentes, ambos imperceptíveis ao olho humano 
na luz visível ambiente, mas detectável com o uso de 
luzes especiais. Ou seja, criou-se um “DNA químico”. 
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Testes realizados na Academia de Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, com quinhentos cartuchos, 
pólvora e projéteis marcados quimicamente, identificou 
a posição do atirador no momento do disparo, pesso-
as a ele próximas, os alvos transfixados na trajetória 
do tiro e o trajeto do projétil no alvo que simulava uma 
vítima humana – sem deixar marcas visíveis a olho nu 
– constituindo excepcional ferramenta à realização das 
perícias técnicas criminais.

Por essas características, tal marcação poderá ser 
adicionada nas munições destinadas aos batalhões da 
Polícia Militar, às delegacias da Polícia Civil, aos clubes 
de tiro, às empresas de segurança privada, aos civis 
e às Forças Armadas, permitindo minimizar o terrível 
problema da “bala perdida”, pondo fim à impunidade 
em inúmeros casos de crime contra a vida.

Essa tecnologia também foi recebida com gran-
de entusiasmo por técnicos do Comando do Exército, 
após testes realizados no Centro de Avaliações do 
Exército (CAEx), cuja missão é a de orientar, planejar, 
coordenar, controlar e executar a avaliação técnica e 
operacional de sistemas e materiais de emprego mili-
tar, dentre os quais armamento e munição.

A adição do produto é feita na pólvora, no estojo 
e no projétil e a tecnologia pode ser aplicada em di-
versos tipos de munições para armas de fogo e seus 
respectivos insumos, especialmente aqueles empre-
gados pelos órgãos de segurança pública dos Estados 
e pelas Forças Armadas brasileiras. 

Assim, a par da análise imediata no local do 
evento, bastando a utilização de equipamento portátil 
de luz ultravioleta especial, o método cria outras pos-
sibilidades extremamente úteis para a análise labora-
torial, tornando possível identificar, de forma segura, a 
procedência da munição, a arma utilizada, o autor do 
disparo e a sua trajetória no corpo da vítima.

Por esse método é possível utilizar variada combi-
nação de cores, gize-se, imperceptíveis ao olho huma-
no, e identificar, por exemplo, se o disparo foi realizado 
por policial ou, ainda, grupamento ao qual tenha sido 
distribuído um lote específico de munição para empre-
go em determinada operação e, até mesmo, localizar 
o estabelecimento no qual a munição foi adquirida.

O método de marcação hoje empregado, de apo-
sição de código de barra nas embalagens, no caso de 
venda ao público em geral, e nas cápsulas, nas muni-
ções adquiridas pelas forças de segurança pública, é 
totalmente insipiente, pois além de fácil remoção, não 
fornece informações adicionais às perícias técnicas. 
Sem a embalagem ou a cápsula o sistema é inútil e a 
violência grassa.

Aliás, a questão da violência no Brasil possui 
terríveis contornos, boa parte decorrente do aumen-

to das ocorrências e a impossibilidade dos órgãos de 
segurança pública de as elucidarem. O estudo anual 
“Mapa da Violência” (http://www.sangari.com/mapa-
daviolencia/), resultado da colaboração entre o Minis-
tério da Justiça do Brasil e o Instituto Sangari, busca 
contribuir para a compreensão desse desafio que é o 
enfrentamento da violência, fenômeno que vem trans-
formando diariamente a sociedade.

Baseados em informações da Organização Mun-
dial da Saúde, constantes da base de dados “World 
Health Organization Statistical Information System – 
WHOSIS”, sobre mortalidade nos países membros, 
o “Mapa 2011” coloca o Brasil na condição de sexto 
país, com maior taxa de homicídios, seja em números 
totais ou de jovens. Isto em uma lista de cem (Mapa, 
p. 68/69). Pior que essa lúgubre liderança é a consta-
tação que lhe antecede, confira-se:

“Chamam a atenção os elevados índices 
do Brasil. Se em anos anteriores já esteve em 
situação ainda menos confortável, encabe-
çando o ordenamento em alguns capítulos ou 
ocupando um dos três primeiros lugares, sua 
queda para sexto lugar tanto nas taxas totais 
quanto nas juvenis deveu-se mais a uma for-
te eclosão de violência em países da América 
Central do que a quedas em seus próprios ín-
dices. Regionalmente, os países da América 
Latina, incluindo o Caribe, destacam-se pelos 
seus elevados índices de violência homicida. 
Os quatro primeiros lugares nas taxas do to-
tal da população correspondem a países da 
região, e prevalecem quando olhamos os 10 
primeiros lugares.”.

Realmente os números da violência no Brasil 
impressionam pela magnitude. No ano de 2008, com 
todas as quedas derivadas da “Campanha do Desarma-
mento” e de diversas iniciativas estaduais, aconteceram 
mais de cinquenta mil homicídios, nível semelhante ao 
pico de cinquenta e um mil homicídios de 2003 (“Mor-
tes matadas por armas de fogo 1979-2003”; Brasília; 
UNESCO; 2004). Esse número equivale a cento e trin-
ta e sete vítimas diárias. Mais que um “Massacre do 
Carandiru” por dia do ano, tragédia que em outubro de 
1992 deixou um saldo de cento e onze mortos.

Já na década de 1998/2008 morreram no Brasil 
exatamente 521.822 pessoas vítimas de homicídio, 
quantitativo que excede, largamente, o número de 
mortes da maioria dos conflitos armados registrados 
no mundo (Mapa, p. 24). Sem contar os casos de de-
saparecimento do corpo da vítima.

Mais especificamente quanto número de homicí-
dios causados por armas de fogo, que convém à justi-
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ficativa para a apresentação deste Projeto, devem ser 
consultadas as informações do “Subsistema de Infor-
mações sobre Mortalidade – SIM”, do Banco de Dados 
do Sistema Único de Saúde – DATASUS, compilados 
na pesquisa publicada com o patrocínio da UNESCO 
e intitulada “Mortes Matadas por Armas de Fogo no 
Brasil – 1979/2003”.

Como a legislação brasileira impede o sepulta-
mento sem a certidão de registro de óbito correspon-
dente e esse registro deve ser feito à vista de atesta-
do médico ou, na falta de médico na localidade, por 
duas pessoas qualificadas que tenham presenciado ou 
constatado a morte, suas informações são preciosas 
para dimensionar os homicídios por armas de fogo. Os 
registros do SIM permitem verificar que:

“(...) entre 1979 e 2003, acima de 550 
mil pessoas morreram no Brasil resultado de 
disparos de algum tipo de arma de fogo, num 
ritmo crescente e constante ao longo do tem-
po. Nesses 24 anos, as vítimas de armas de 
fogo cresceram 461,8%, quando a população 
do país cresceu 51,8%6. Mas todo esse cres-
cimento, que engloba situações diferentes, foi 
puxado pelos homicídios com armas de fogo, 
que cresceram 542,7% no período, enquanto 
os suicídios com armas de fogo cresceram 75% 
e as mortes por acidentes com armas caíram 
16,1%.” (“Mortes Matadas” p. 11)

Mas tão alarmante quanto o crescimento do nú-
mero de homicídios é o de ocorrências sem solução, 
consoante levantamento realizado pelo Grupo de Per-
secução Penal da Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública. 

Criado em fevereiro de 2010, a ENASP resultou 
de parceria entre Conselhos Nacionais do Ministério 
Público (CNMP), de Justiça (CNJ) e do Ministério da 
Justiça (MJ), com o objetivo de promover a articula-
ção dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 
reunir e coordenar as ações de combate à violência, 
além de traçar políticas nacionais na área. Segundo 
avaliação desse Grupo, divulgada em novembro de 
2010, dos inquéritos sobre homicídios abertos até 
dezembro de 2007 pelas polícias civis de todo País, 
pelo menos 63.106 estavam inconclusos. Em sua maio-
ria, são ocorrências de assassinato nas quais não foi 
possível comprovar a autoria e, por isso, os culpados 
estão sem qualquer punição. Impunidade: eis a causa 
do aumento da criminalidade.

Os campeões no ranking dos assassinatos não 
solucionados foram Paraná, com 9.281 casos; Espírito 
Santo, com 8.893; Rio de Janeiro, com 8.524; Bahia, 
com 6.903; e Minas Gerais, com 5.419. E essa situa-

ção pode ser ainda muito pior, já que seis Estados e 
o Distrito Federal não repassaram informações para 
o levantamento e outros encaminharam apenas da-
dos parciais.

No âmbito dessas ocorrências uma peculiari-
dade desperta especial atenção pela banalidade de 
sua recorrência, a indeterminação de suas vítimas e 
a repercussão depreciativa. Trata-se das vítimas de 
“balas perdidas”, que há muito deixaram de ser novi-
dade nos noticiários.

Para que se tenha uma dimensão dessa tragé-
dia, citamos o relatório oficial de estatística sobre bala 
perdida divulgado pelo Instituto de Segurança Pública 
(ISP), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 
Segurança (SESEG) do Estado do Rio de Janeiro, se-
gundo o qual em janeiro de 2007 foi registrada a média 
de uma vítima por dia por esses projéteis.

Não bastasse, tanta desgraça é por vezes agra-
vada pela imputação da responsabilidade por esses 
assassinatos às forças policiais, o que acicata o sen-
timento de insegurança e de descrédito na população.

Por fim, a limitação dos meios de investigação a 
cargos da polícia judiciária ganhou vulto por conta da 
notícia divulgada no último mês de setembro, dando 
conta de que no Estado do Rio de Janeiro foram ar-
quivados nos últimos quatro meses 6.447 inquéritos. 
No País seriam 11.282 inquéritos arquivados contra 
apenas 2.194 denúncias oferecidas pelo Ministério 
Público, fato intolerável que nos expõe de forma vergo-
nhosa perante a comunidade internacional e afugenta 
aplicação de investimentos no País.

É consenso que a investigação criminal no Bra-
sil é precária, gerando a impunidade que alimenta o 
crescimento monstruoso da violência. Pois agora po-
demos dispor de uma ferramenta hábil e adequada 
às nossas possibilidades, fruto da engenhosidade de 
nossos cientistas, restando a nós a tarefa de dar efe-
tividade a sua implantação, razão pela qual espero o 
apoio dos nobres Congressistas para a rápida prova-
ção deste Projeto.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem 

como a definição das armas de fogo e demais produ-
tos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos 
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ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas 
em ato do chefe do Poder Executivo Federal, median-
te proposta do Comando do Exército. (Redação dada 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 1o Todas as munições comercializadas no País 
deverão estar acondicionadas em embalagens com 
sistema de código de barras, gravado na caixa, vi-
sando possibilitar a identificação do fabricante e do 
adquirente, entre outras informações definidas pelo 
regulamento desta Lei.

§ 2o Para os órgãos referidos no art. 6o, somente 
serão expedidas autorizações de compra de munição 
com identificação do lote e do adquirente no culote dos 
projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3o As armas de fogo fabricadas a partir de 1 
(um) ano da data de publicação desta Lei conterão 
dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, 
gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento 
desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 6o.

§ 4o As instituições de ensino policial e as guar-
das municipais referidas nos incisos III e IV do caput 
do art. 6o desta Lei e no seu § 7o poderão adquirir in-
sumos e máquinas de recarga de munição para o fim 
exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante 
autorização concedida nos termos definidos em regu-
lamento. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)
....................................................................................

(Às Comissões de relações Exteriores 
e Defesa Nacional; e de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 608, DE 2011

Determina a substituição integral de 
medidores de energia elétrica eletromecâni-
cos por medidores eletrônicos e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As concessionárias dos serviços de dis-

tribuição de energia elétrica deverão providenciar a 
substituição integral de medidores de energia eletro-
mecânicos por medidores eletrônicos, no prazo de até 
dez anos contados a partir da publicação desta Lei.

Parágrafo único. As concessionárias e permis-
sionárias de que trata o caput deverão implantar um 
sistema de comunicação entre cada medidor e uma 
central de gestão da rede de distribuição.

Art. 2º Entre os requisitos mínimos dos medidores 
eletrônicos de que trata o art. 1º desta Lei, inclui-se a 
opção de o consumidor de baixa tensão produzir sua 
própria energia e vender o excedente à concessionária 
do serviço de distribuição de energia elétrica.

Parágrafo único. É compulsória a aquisição des-
se excedente por parte das concessionárias e permis-
sionárias dos serviços de distribuição de energia, até 
um limite individual definido pelo Poder Concedente.

Art. 3º As tarifas de venda do excedente de ener-
gia serão fixadas pelo Poder Concedente de forma a 
incentivar a implantação de fontes alternativas com 
pequena capacidade de geração.

Parágrafo único. O valor da tarifa de que trata o 
caput será decrescente ao longo do tempo e compa-
tível com a recuperação dos investimentos.

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

Justificação

Nas duas últimas décadas do século XX, o mun-
do assistiu a uma verdadeira revolução tecnológica 
propiciada pela eletrônica e pela miniaturização dos 
circuitos. Microprocessadores, computadores pesso-
ais, fibras ópticas, transmissão de grandes volumes 
de dados, são alguns dos inúmeros instrumentos de 
transformação do ambiente tecnológico mundial, e têm 
proporcionado uma enorme quantidade de aplicações 
visando à melhoria da qualidade dos processos indus-
triais e da qualidade de vida das sociedades.

Na indústria da eletricidade, essa tecnologia per-
mite dar a equipamentos de rede a capacidade de 
tomar decisões complexas sem intervenção humana 
e aumentar a interação entre os consumidores e as 
distribuidoras de energia elétrica. É o que se tem de-
nominado de “smart grids” ou “redes inteligentes”.

O setor elétrico em todo o mundo recebeu es-
sas inovações com certo conservadorismo. Apesar 
de as publicações técnicas da área terem mostrado 
uma profusão de novos equipamentos e sistemas, não 
houve uma migração imediata dessas tecnologias para 
os sistemas elétricos em operação, em razão de sua 
relativa juventude. É compreensível que um setor de 
tamanha complexidade e de enorme importância para 
a vida das pessoas tenha cautela na implantação de 
inovações tão radicais.

Mas o entusiasmo pelas enormes vantagens da 
inovação vem gradativamente vencendo o conserva-
dorismo. Atraídos pelas amplas possibilidades que a 
eletrônica digital tem aberto para a indústria da eletri-
cidade, muitos países adentraram no século XXI com 
o firme propósito de darem esse salto tecnológico. 
Estados Unidos, Espanha, Itália, Portugal, Austrália, 
são alguns deles. E o Brasil não pode ficar a reboque 
nesse processo de renovação tecnológica.

O primeiro e mais importante passo nessa dire-
ção é a substituição dos medidores eletromecânicos, 
tecnologicamente ultrapassados, pelos modernos me-
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didores eletrônicos, com capacidade de interagir com 
os consumidores e com os gestores da rede de dis-
tribuição. Isso permitirá uma enorme gama de novas 
aplicações a que os consumidores poderão ter acesso. 
Ao mesmo tempo, deverá ser implantado um sistema 
de comunicação com uma central de gestão da rede 
de distribuição, para permitir a interação consumidor-
-distribuidora.

Uma das relevantes aplicações abertas pela tec-
nologia digital é a chamada “microgeração distribuída”. 
A possibilidade de consumidores de baixa tensão te-
rem em suas residências pequenas unidades de ge-
ração de energia, com base solar, eólica, a biomassa, 
abre as portas para a universalização do fornecimento 
de energia a partir de fontes alternativas renováveis. 
Em um momento em que se discute o aquecimento 
global, a escassez iminente de combustíveis fósseis 
e o esgotamento de outras fontes de energia, o apoio 
a pequenos produtores de energia será fundamental 
para a segurança energética do País.

O Brasil precisa preparar o terreno para o previ-
sível período de escassez de energia em futuro pró-
ximo. Uma das ações imediatas ao alcance do Poder 
Concedente é o uso de tarifas diferenciadas para in-
centivar a implantação dessas fontes alternativas de 
pequena monta. Conhecidas como “feed-in tariffs”, 
essas tarifas diferenciadas têm auxiliado vários países 
a aumentarem a participação de fontes solar, eólica, 
biomassa, na matriz energética. Sua adoção é facilitada 
com o uso de medidores eletrônicos, que permitem a 
aplicação de tarifas distintas para a energia das distri-
buidoras e para a energia produzida pelo consumidor 
de baixa tensão.

Dados os enormes benefícios para o consumidor 
propiciados pela proposição que ora apresento, solicito 
o apoio dos meus pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle; e de Serviços de Infraestrutu-
ra, cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 609, DE 2011

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aero-
náutica), para instituir crédito, em favor do 
passageiro, da franquia de bagagem não 
utilizada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 227.  ..............................................
Parágrafo único. É facultado ao passa-

geiro conduzir objetos de uso pessoal como 
bagagem de mão.” (NR)

“Art. 234. Se o contrato de transporte de 
passageiro abranger franquia para transpor-
te de bagagem, o transportador entregará ao 
passageiro a nota individual ou coletiva cor-
respondente, em 2 (duas) vias, com a indica-
ção do lugar e da data de emissão, pontos de 
partida e destino, número do bilhete de pas-
sagem, quantidade, peso e valor declarado 
dos volumes.

 ..............................................................
§ 3º O transportador assegurará ao pas-

sageiro que viajar sem bagagem o uso da 
franquia não utilizada em outra viagem que 
realizar com o mesmo transportador no pra-
zo de um ano, vedada a utilização de mais de 
duas franquias por voo.

§ 4º O passageiro que não fizer uso do 
crédito de franquia de bagagem de que trata 
o parágrafo anterior no prazo de um ano será 
ressarcido, em valor equivalente ao que lhe 
seria cobrado em caso de excesso de baga-
gem, mediante pontuação em programa de 
fidelidade ou crédito na aquisição de passa-
gens aéreas.” (NR)

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

Justificação

O transporte aéreo de passageiros é vendido 
atualmente em conjunto com uma franquia para o 
transporte de bagagem. Muitos passageiros, entretan-
to, acabam não se utilizando desse serviço acessório, 
pois viajam apenas com objetos de uso pessoal, leva-
dos em bagagem de mão.

É o caso, por exemplo, da maioria dos executivos, 
que frequentemente retornam à cidade de origem no 
mesmo dia de início da viagem. Muitas pessoas, ainda, 
evitam embarcar seus pertences para evitar transtornos 
costumeiros, como a espera na esteira do aeroporto 
de destino ou mesmo o extravio ou avarias causadas 
na bagagem durante o transporte.

Esses passageiros são prejudicados no atual 
modelo, pois são obrigados a pagar por um serviço 
que não utilizam. Trata-se, evidentemente, de uma hi-
pótese de venda casada, prática abusiva vedada pelo 
inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, 
que assim a expressa: “condicionar o fornecimento de 
produto ou de serviço ao fornecimento de outro pro-
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duto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 
quantitativos”. Da mesma forma, são prejudicados os 
passageiros com bagagem despachada de peso inferior 
ao da franquia estabelecida, pois não podem fazer uso 
da parcela de peso não utilizada em ocasião posterior.

Há, portanto, uma assimetria evidente com a situ-
ação oposta: quando os objetos embarcados apresen-
tam peso superior à franquia, o passageiro é cobrado 
pelo “excesso de bagagem”.

Nossa proposição visa a alterar o Código Brasilei-
ro de Aeronáutica, para que os contratos de transpor-
te de passageiros e de transporte de bagagem sejam 
claramente separados. Se o passageiro quiser viajar 
sem bagagem, não será obrigado a pagar por uma 
franquia de que não fará uso. Poderá, naturalmente, 
levar consigo bagagem de mão, que não será embar-
cada em separado.

Para coibir eventual prática de venda casada, 
propõe-se ainda que, quando os contratos de trans-
porte de passageiros incluírem franquia de bagagem, 
caso o passageiro não a utilize, obtenha o direito de 
usá-la em viagem posterior, no prazo de um ano. A 
fim de evitar qualquer comprometimento da seguran-
ça operacional, limita-se a utilização de franquias de 
bagagem a duas por voo. Caso o passageiro não faça 
uso da franquia no prazo de um ano, a empresa aérea 
deverá ressarci-lo, mediante pontuação em programa 
de fidelidade ou crédito na aquisição de passagens 
aéreas, em valor equivalente ao que lhe teria sido co-
brado na hipótese de excesso de bagagem.

Tal medida certamente servirá de estímulo ao 
transporte aéreo, notadamente no segmento das via-
gens de negócios, que é fator essencial ao desenvol-
vimento da economia nacional.

Contamos com o apoio de nossos pares para este 
projeto de lei, que visa a resguardar direitos dos passa-
geiros e contribuir para o fomento da aviação nacional.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA 
 – LEI Nº 7.565/86 

 LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

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

Seção I 
Do Bilhete de Passagem

Art. 227. No transporte de pessoas, o transporta-
dor é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual 
ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar 

e a data da emissão, os pontos de partida e destino, 
assim como o nome dos transportadores. Citado por 1 
....................................................................................

Seção II 
Da Nota de Bagagem

Art. 234. No contrato de transporte de bagagem, 
o transportador é obrigado a entregar ao passageiro 
a nota individual ou coletiva correspondente, em 2 
(duas) vias, com a indicação do lugar e data de emis-
são, pontos de partida e destino, número do bilhete 
de passagem, quantidade, peso e valor declarado dos 
volumes. Citado por 13 

§ 1º A execução do contrato inicia-se com a en-
trega ao passageiro da respectiva nota e termina com 
o recebimento da bagagem. 

§ 2º Poderá o transportador verificar o conteúdo 
dos volumes sempre que haja valor declarado pelo 
passageiro. 

§ 3º Além da bagagem registrada, é facultado 
ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal, como 
bagagem de mão. 

§ 4º O recebimento da bagagem, sem protesto, 
faz presumir o seu bom estado. 

§ 5º Procede-se ao protesto, no caso de avaria 
ou atraso, na forma determinada na seção relativa ao 
contrato de carga. Citado por 2 
....................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão re-
metidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 176/2011-CMA

Brasília, 22 de setembro de 2011

Assunto: Requerimento da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais (processo nº 018.673/11-2)

Senhor Presidente,
Em 18 de abril do corrente, foi encaminhado a 

esta Comissão Requerimento da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, qual solicita informações 
sobre irregularidades em dados contábeis do Governo 
do Estado de Minas Gerais, apresentados ao Sena-
do Federal para fins de autorização de financiamento 
junto a organismos internacionais.
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Concluiu a nota informativa nº 2.709, de 
2011-CONLEG, que a análise dos dados não trouxe 
qualquer indício de irregularidades em solicitações 
do Governo do Estado de Minas Gerais ao Senado 
Federal, motivo pelo qual informo a Vossa Excelência 
que o Processo nº 018.673/11-2 foi arquivado nesta 
Comissão, por falta de objeto.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

 
Of. nº 194/2011 – CRE/PRES

Brasília,  de  setembro de  2011

Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência a designação da Senadora Vanessa Graziotin 
para compor a Subcomissão Permanente da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira na vaga antes ocupada pela 
Senadora Gleisi Hoffmann, bem como o desligamen-
to do Senador Cyro Miranda como suplente do Bloco 
Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM).

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e consideração.

Cordialmente, envio apreço do – Senador Fer-
nando Collor, Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

 
Ofício nº 234/2011 – GSCM

Brasília, 9 de agosto de 2011

Assunto: Subcomissão Permanente da Amazônia e 
da Faixa de Fronteira

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, agradeço a Vossa 

Excelência a indicação do meu nome para compor a 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira, no entanto, venho solicitar a minha exclusão 
da referida comissão, haja vista a impossibilidade de 
participar dos trabalhos, considerando o acúmulo de 
atividades e da participação em diversas outras co-
missões desta Casa e também da CMO.

Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, 
renovo protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, PSDB/
GO.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 303 a 305, de 

2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos, comunicando que foi dado conhecimento aos 
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos 
Avisos nºs 1069; 1080 e 1247, de 2011.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 303/2011/CAE

Brasília, 30 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

39ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos realizada em 30 de agosto, foi dado conhe-
cimento à Comissão do Aviso nº 1.069-Seses-TCU-Ple-
nário de 25 de julho de 2011, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC-015.999/2010-6, pelo Plená-
rio daquela Corte, na Sessão Ordinária de 15-6-2011, 
bem como  do relatório e do Voto que o fundamentam. 
O Acórdão em questão é referente ao índice de atuali-
zação monetária utilizado pelo TCU em seus acórdãos.

O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 33/2011-Circular.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
Of. nº 304/2011/CAE

Brasília, 30 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

39ª Reunião Extraordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 30 de agosto, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 1080-Seses-
-TCU-Plenário de 27 de julho de 2011, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhado cópia do Acórdão, pro-
ferido nos autos do processo nº TC-019.153/2011-2, 
pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária, de 
27-7-2011, do Relatório e do voto que o fundamentam, 
bem como da Decisão Normativa-TCU nº 114, de 27 
de julho de 2011. O Acórdão em questão é referente 
no cálculo dos coeficientes de participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal no rateio da parcela de dez 
por cento incidente sobre a arrecadação do imposto 
sobre produtos industrializados, para o exercício de 
2012, de que trata o inciso II, do artigo 159 da Cons-
tituição Federal.

O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 33/2011-Circular.

Respeitosamente, –  Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Of. nº 305/2011/CAE

Brasília, 30 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 39ª Reunião Extraordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos, realizada em 30 de agosto, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 1247-GP/
TCU, de 17 de agosto de 2011, do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo nº TC-019.153/2011-2, pelo 
Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 27-
7-2011, do Relatório e do voto que o fundamentam, 
bem como da Decisão Normativa-TCU nº 114, de 27 
de julho de 2011. O Acórdão em questão é referente 
ao cálculo dos coeficientes de participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal no rateio da parcela de dez 
por cento incidente sobre a arrecadação do imposto 
sobre produtos industrializados, para o exercício de 
2012, de que trata o inciso II do artigo 159 da Cons-
tituição Federal.

O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 33/2011-Circular.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 121, de 2007 – Complementar (nº 306/2008 – Com-
plementar, naquela Casa), do Senador Tião Viana, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal 
para dispor sobre os valores mínimos a serem aplica-
dos anualmente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
institui contribuição social destinada à saúde; estabele-
ce os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas três esferas de 
governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 
de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências.

É o seguinte o Substitutivo:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2007 

(COMPLEMENTAR) 
(Nº 306/2008 – Complementar, naquela Casa)

Regulamenta o § 3º do art. 198 da 
Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anual-
mente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e serviços públicos 

de saúde; institui contribuição social des-
tinada à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, ava-
liação e controle das despesas com saú-
de nas 3 (três) esferas de governo; revoga 
dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho 
de 1993; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar institui:

I – nos termos do § 3º do art. 198 da Constituição 
Federal:

a) o valor mínimo e normas de cálculo do 
montante mínimo a ser aplicado, anualmente, 
pela União em ações e serviços públicos de 
saúde;

b) percentuais mínimos do produto da 
arrecadação de impostos a serem aplicados 
anualmente pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde;

c) critérios de rateio dos recursos da 
União vinculados à saúde destinados aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios e 
dos Estados destinados aos seus respectivos 
Municípios, visando à progressiva redução das 
dispa ridades regionais;

d) normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal;

II – com base no § 4º do art. 195 da Constituição Fe-
deral, a Contribuição Social para a Saúde – CSS 
incidente sobre movimentação ou transmissão 
de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira, como fonte adicional aos recursos de 
que trata o caput do art. 5º.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso II do ca-
put, considera-se movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de natureza financeira 
qualquer operação liquidada ou lançamento realizado 
pelas instituições referidas no art. 12 que representem 
circulação escritural ou física de moeda e de que re-
sulte ou não transferência de titularidade dos mesmos 
valores, créditos e direitos.

§ 2º As ações e os serviços públicos de saúde 
custeados com os recursos vinculados da CSS serão 
considerados despesas próprias da União, inclusive 
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quanto aos recursos federais destinados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos e cri-
térios de rateio definidos na forma do inciso II do § 3º 
do art. 198 da Constituição Federal.

CAPÍTULO II 
Das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde

Art. 2º Para fins de apuração da aplicação dos 
recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Comple-
mentar, considerar-se-ão como despesas com ações 
e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde que 
atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos 
no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e às seguintes diretrizes:

I – sejam destinadas às ações e serviços públicos de 
saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;

II – estejam em conformidade com objetivos e metas 
explicitados nos Planos de Saúde de cada ente 
da Federação; e

III – sejam de responsabilidade específica do setor 
saúde, não se aplicando a despesas relaciona-
das a outras políticas públicas que atuam sobre 
determinantes sociais e econômicos, ainda que 
incidentes sobre as condições de saúde da po-
pulação.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios 
estabelecidos no caput, as despesas com ações e 
serviços públicos de saúde realizadas pela União, pe-
los Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
deverão ser financiadas com recursos movimentados 
por meio dos respectivos fundos de saúde.

Art. 3º Observadas às disposições do art. 200 
da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e do art. 2º, para efeito da 
apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui es-
tabelecidos, serão consideradas despesas com ações 
e serviços públicos de saúde as referentes à:

I – vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e 
a sanitária;

II – atenção integral e universal à saúde em todos 
os níveis de complexidade, incluindo assistên-
cia terapêutica e recuperação de deficiências 
nutricionais;

III – capacitação do pessoal de saúde do Sistema 
Único de Saúde – SUS;

IV – desenvolvimento científico e tecnológico e controle 
de qualidade promovidos por instituições do SUS;

V – produção, aquisição e distribuição de insuetos 
específicos dos serviços de saúde do SUS, tais 
como: imunobiológicos, sangue e hemoderiva-

dos, medicamentos e equipamentos médicos-
-odontológicos;

VI – saneamento básico de domicílios ou de pequenas 
comunidades, desde que aprovado pelo Conse-
lho de Saúde do ente da Federação financiador 
da ação e estejam de acordo com as diretrizes 
de demais determinações previstas nesta Lei 
Complementar;

VII – saneamento básico dos distritos sanitários es-
peciais indígenas e de comunidades remanes-
centes de quilombos;

VIII – manejo ambiental vinculado diretamente ao 
controle de vetores de doenças;

IX – investimento na rede física do SUS, incluindo 
a execução de obras de recuperação, reforma, 
ampliação e construção de estabelecimentos 
públicos de saúde;

X – remuneração do pessoal ativo da área de saúde 
em atividade nas ações de que trata este artigo, 
incluindo os encargos sociais;

XI – ações de apoio administrativo realizadas pelas 
instituições públicas do SUS e imprescindíveis 
à execução das ações e serviços públicos de 
saúde; e

XII – gestão do sistema público de saúde e operação 
de unidades prestadoras de serviços públicos 
de saúde.

Art. 4º Não constituirão despesas com ações e 
serviços públicos de saúde para fins de apuração dos 
percentuais mínimos de que trata esta Lei Comple-
mentar aquelas decorrentes de:

I – pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive 
dos servidores da saúde;

II – pessoal ativo da área de saúde quando em ativi-
dade alheia à referida área;

III – assistência à saúde que não atenda ao princípio 
de acesso universal;

IV – merenda escolar e outros programas de alimenta-
ção, ainda que executados em unidades do SUS, 
ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 3º;

V – saneamento básico, inclusive quanto às ações fi-
nanciadas e mantidas com recursos provenientes 
de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos 
para essa finalidade;

VI – limpeza urbana e remoção de resíduos;
VII – preservação e correção do meio ambiente, re-

alizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
entes da Federação ou por entidades não go-
vernamentais;

VIII – ações de assistência social;
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IX – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede 
de saúde; e

X – ações e serviços públicos de saúde custeados 
com recursos distintos dos especificados na 
base de cálculo definida nesta Lei Complemen-
tar ou vinculados a fundos específicos distintos 
daqueles da saúde.

CAPÍTULO III 
Da Aplicação de Recursos em Ações 

e Serviços Públicos de Saúde

Seção I 
Dos Recursos Mínimos

Art. 5º A União aplicará, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde o montante correspondente 
ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
apurado nos termos desta Lei Complementar acrescido 
de, no mínimo, o percentual correspondente à variação 
nominal do Produto Interno Bruto – PIB, ocorrida no 
ano anterior ao da lei orçamentária anual.

§ 1º Na hipótese de revisão do valor nominal do 
Produto Interno Bruto – PIB que implique alteração do 
montante a que se refere o caput, créditos adicionais 
deverão promover os ajustes correspondentes, nos 
termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 2º Em caso de variação negativa do PIB, o valor 
de que trata o caput não poderá ser reduzido, em ter-
mos nominais, de um exercício financeiro para o outro.

§ 3º O montante total correspondente ao produto 
da arrecadação da contribuição de que trata o inciso 
II do art. 1º será destinado, exclusivamente, a ações 
e serviços públicos de saúde.

§ 4º Para fins do disposto neste artigo, serão 
consideradas as despesas empenhadas com quais-
quer receitas correntes, com exceção das receitas 
provenientes da CSS, que serão consideradas recur-
sos adicionais aos definidos no caput, e do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, previsto na 
Constituição Federal.

§ 5º O valor desvinculado da Contribuição So-
cial para a Saúde, na forma prevista no art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, será in-
tegralmente repassado ao Fundo Nacional de Saúde 
no mês subsequente ao do registro da receita no Sis-
tema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de 
que tratam o art. 157, a alínea a do inciso I e o inciso 
II do caput do art. 159, todos da Constituição Fede-

ral, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios.

§ 1º Os Estados e o Distrito Federal que, no ano 
anterior ao da vigência desta Lei Complementar, apli-
carem percentual inferior ao especificado no caput, 
considerando-se o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º, deve-
rão elevar gradualmente o montante aplicado, para que 
atinjam os percentuais mínimos no exercício financeiro 
de 2011, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 
1/4 (um quarto) por ano.

§ 2º Fica excluída da base de cálculo do percen-
tual a ser aplicado pelos Estados e pelo Distrito Fe-
deral, anualmente, nas ações e serviços públicos de 
saúde, previstos no caput, a distribuição de recursos 
definidos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
para compor o Fundo de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, na forma prevista no art. 60 
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 
Federal.

§ 3º O disposto no § 2º vigorará pelo prazo de 
5 (cinco) exercícios financeiros, contados da data da 
entrada em vigor desta Lei Complementar.

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão 
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 
que tratam o art. 158 e a alínea b do inciso I do caput 
e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os Municípios e o Distrito Fe-
deral que, no ano anterior ao da vigência desta Lei, 
apliquem percentual inferior ao especificado no caput, 
considerando-se o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º, deve-
rão elevar gradualmente o montante aplicado, para que 
atinjam os percentuais mínimos no exercício financeiro 
de 2011, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 
1/4 (um quarto) por ano.

Art. 8º O Distrito Federal aplicará, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 
12% (doze por cento) do produto da arrecadação dire-
ta dos impostos que não possam ser segregados em 
base estadual e em base municipal.

Art. 9º Está compreendida na base de cálculo dos 
percentuais dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios qualquer compensação financeira proveniente 
de impostos e transferências constitucionais previstos 
no § 2º do art. 198 da Constituição Federal, já institu-
ída ou que vier a ser criada, bem como a dívida ativa, 
a multa e os juros de mora decorrentes dos impostos 
cobrados diretamente ou por meio de processo admi-
nistrativo ou judicial.

Art. 10. Para efeito do cálculo do montante de 
recursos previsto no § 3º do art. 5º e nos arts. 6º e 7º 
devem ser considerados os recursos decorrentes da 
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dívida ativa, da multa e dos juros de mora provenientes 
dos impostos e da sua respectiva dívida ativa.

Art. 11. Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios deverão observar o disposto nas respectivas 
Constituições ou Leis Orgânicas, sempre que os per-
centuais nelas estabelecidos forem superiores aos 
fixados nesta Lei Complementar para aplicação em 
ações e serviços públicos de saúde.

Seção II 
Da Contribuição Social para a Saúde

Subseção I 
Do Fato Gerador

Art. 12. O fato gerador da CSS é:

I – o lançamento a débito por instituição financeira em 
contas correntes de depósito, em contas corren-
tes de empréstimo, em contas de depósito de 
poupança, de depósito judiciais e de depósitos 
em consignação de pagamento de que trata o 
art. 334 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Códigos Civil, nela mantidas;

II – o lançamento a crédito por instituição financeira em 
contas correntes que apresentem saldo negativo 
até o limite de valor da redução do saldo devedor;

III – a liquidação ou pagamento por instituição finan-
ceira de quaisquer créditos, direitos ou valores, 
por conta e ordem de terceiros, que não tenham 
sido creditados em nome do beneficiário nas 
contas referidas nos incisos I e II;

IV – o lançamento e qualquer outra forma de movimen-
tação ou transmissão de valores e de créditos e 
direitos de natureza financeiros não relacionados 
nos incisos I a III, efetuados pelos bancos comer-
ciais, bancos múltiplos com carteira comercial e 
caixas econômicas;

V – a liquidação de operações contratadas nos mer-
cados organizados de liquidação futura;

VI – qualquer outra movimentação ou transmissão 
de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira que, por sua finalidade, reunindo ca-
racterísticas que permitam presumir a existência 
de sistema organizado para efetivá-la, produza 
os mesmos efeitos previstos nos incisos I a V, 
independentemente da pessoa que a efetue, da 
denominação que possa ter e da forma jurídica 
ou dos instrumentos utilizados para realizá-la.

Art. 13. A CSS não incide:

I – no lançamento nas contas da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de suas au-
tarquias, fundações e dos consórcios previstos 
no art. 37;

II – no lançamento errado e seu respectivo estorno, 
desde que não caracterizem a anulação de ope-
ração efetivamente contratada, bem como no 
lançamento de cheque e documento compen-
sável, e seu respectivo estorno, devolvidos em 
conformidade com as normas do Banco Central 
do Brasil;

III – no lançamento para pagamento da própria CSS;
IV – nos saques efetuados diretamente nas contas 

vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS e do Fundo de Participação 
PIS/PASEP e no saque do valor do benefício do 
seguro-desemprego, pago de acordo com os 
critérios previstos no art. 5º da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990;

V – sobre a movimentação financeira ou transmissão 
de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira das entidades beneficentes de assis-
tência social, nos termos do § 7º do art. 195 da 
Constituição Federal;

VI – nos lançamentos a débito nas contas correntes 
de depósito cujos titulares sejam:

a) missões diplomáticas;
b) repartições consulares de carreira;
c) representações de organismos inter-

nacionais e regionais de caráter permanente 
de que o Brasil seja membro;

d) funcionário estrangeiro de missão di-
plomática ou representação consular;

e) funcionário estrangeiro de organismo 
internacional que goze de privilégios ou isen-
ções tributárias em virtude de acordo firmado 
com o Brasil.

§ 1º O Banco Central do Brasil, no exercício de 
sua competência, poderá expedir normas para assegu-
rar o cumprimento do disposto neste artigo, objetivan-
do, inclusive por meio de documentação específica, a 
identificação dos lançamentos objeto da não incidência.

§ 2º O disposto nas alíneas d e e do inciso VI do 
caput não se aplica aos funcionários estrangeiros que 
tenham residência permanente no Brasil.

§ 3º Os membros das famílias dos funcionários 
mencionados nas alíneas d e e do inciso VI do caput, 
desde que com eles mantenham relação de dependên-
cia econômica e não tenham residência permanente no 
Brasil, gozarão do tratamento estabelecido neste artigo.

§ 4º O disposto no inciso VI do caput não se apli-
ca aos Consulados e Cônsules honorários.

§ 5º Os Ministros de Estado da Fazenda e das 
Relações Exteriores poderão expedir em conjunto ins-
truções para o cumprimento do disposto no inciso VI 
do caput e nos §§ 2º e 3º.
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Subseção II 
Dos Contribuintes e das Responsabilidades 

de Retenção e Recolhimento

Art. 14. São contribuintes da CSS:

I – os titulares das contas referidas nos incisos I e II 
do art. 12, ainda que movimentadas por terceiros;

II – o beneficiário referido no inciso III do art. 12;
III – as instituições referidas no inciso IV do art. 12;
IV – os comitentes das operações referidas no inciso 

V do art. 12;
V – aqueles que realizarem a movimentação ou a 

transmissão referida no inciso VI do art. 12.

Art. 15. É atribuída a responsabilidade pela re-
tenção e recolhimento da CSS:

I – às instituições que efetuarem os lançamentos, as 
liquidações ou os pagamentos de que tratam os 
incisos de I a III do art. 12;

II – às instituições que intermediarem as operações 
a que se refere o inciso V do art. 12;

III – àqueles que intermediarem operações a que se 
refere o inciso VI do art. 12.

§ 1º A instituição financeira reservará, no saldo 
das contas referidas no inciso I do art. 12, valor cor-
respondente à aplicação da alíquota de que trata o 
art. 16 sobre o saldo daquelas contas, exclusivamente 
para os efeitos de retiradas ou saques, em operações 
sujeitas à CSS, durante o período de sua incidência.

§ 2º Alternativamente ao disposto no § 1º, a ins-
tituição financeira poderá assumir a responsabilidade 
pelo pagamento da CSS na hipótese de eventual in-
suficiência de recursos nas contas.

§ 3º Na falta de retenção da CSS, fica mantida, 
em caráter supletivo, a responsabilidade do contribuinte 
pelo seu pagamento.

Subseção III 
Da Alíquota e do Período de Apuração

Art. 16. A alíquota da CSS é de 1/10% (um dé-
cimo por cento).

Art. 17. A alíquota da CSS prevista nesta Lei 
Complementar fica reduzida a zero:

I – nos lançamentos a débito em contas de depósito 
de poupança, de depósito judicial e de depósi-
to em consignação de pagamento de que trata 
o art. 334 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Códigos Civil, para crédito em conta cor-
rente de depósito ou conta de poupança, dos 
mesmos titulares;

II – nos lançamentos relativos a movimentação de va-
lores de conta corrente de depósito para conta de 
idêntica natureza dos mesmos titulares, exceto 

nos casos de lançamentos a crédito na hipótese 
de que trata o inciso II do art. 12;

III – nos lançamentos em contas correntes de depósito 
das sociedades corretoras de títulos, valores mo-
biliários e câmbio, das sociedades distribuidoras 
de títulos e valores mobiliários, das sociedades 
de arrendamento mercantil (leasing), das coo-
perativas de crédito, das sociedades corretoras 
de mercadorias e dos serviços de liquidação, 
compensação e custódia vinculados às bolsas 
de valores, de mercadorias e de futuros, das 
sociedades de investimento de que trata o art. 
49 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, dos 
fundos de investimento constituídos na forma es-
tabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários 
e das instituições financeiras não referidas no 
art. 12, desde que os respectivos valores sejam 
movimentados em contas correntes de depósito 
especialmente abertas e exclusivamente utiliza-
das para as operações a que se refere o § 3º;

IV – nos lançamentos efetuados pelos bancos comer-
ciais, bancos múltiplos com carteira comercial e 
caixas econômicas, relativos às operações a que 
se refere o § 3º;

V – nos pagamentos de cheques, efetuados por insti-
tuição financeira cujos valores não tenham sido 
creditados em nome do beneficiário nas contas 
referidas no inciso I do art. 12;

VI – nos lançamentos relativos aos ajustes diários 
exigidos em mercados organizados de liquida-
ção futura e específica das operações a que se 
refere o inciso V do art. 12;

VII – nos lançamentos a débito em conta corrente de 
depósito para investimento, aberta e utilizada 
exclusivamente para realização de aplicações 
financeiras de renda fixa e de renda variável, de 
qualquer natureza, inclusive em contas de de-
pósito de poupança;

VIII – nos lançamentos a débito nas contas especiais 
de depósito a vista, tituladas pela população de 
baixa renda, com limites máximos de movimen-
tação e outras condições definidas pelo Con-
selho Monetário Nacional – CMN e pelo Banco 
Central do Brasil;

IX – nos lançamentos relativos à transferência de re-
servas técnicas, fundos e provisões de plano de 
benefício de caráter previdenciário entre entida-
des de previdência complementar ou sociedades 
seguradoras, inclusive em decorrência de reor-
ganização societária, desde que:

a) não haja qualquer disponibilidade de 
recursos para o participante nem mudança na 
titularidade do plano; e
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b) a transferência seja efetuada dire-
tamente entre planos ou entre gestores de 
planos;

X – nos lançamentos a débito em conta corrente de 
depósito de titularidade de residente ou domi-
ciliado no Brasil ou no exterior para liquidação 
de operações de aquisição de ações em oferta 
pública, registrada na Comissão de Valores Mo-
biliários, realizada fora dos recintos ou sistemas 
de negociação de bolsa de valores, desde que a 
companhia emissora tenha registro para nego-
ciação das ações em bolsas de valores;

XI – na liquidação antecipada por instituição financei-
ra, por conta e ordem do mutuário, de contrato 
de concessão de crédito que o mesmo mutuário 
tenha contratado em outra instituição financeira, 
desde que a referida liquidação esteja vincula-
da à abertura de nova linha de crédito, em valor 
idêntico ao do saldo devedor liquidado antecipa-
damente pela instituição que proceder à liquida-
ção da operação, na forma regulamentada pelo 
Conselho Monetário Nacional;

XII – nos lançamentos a débito em conta corrente de 
depósito de titularidade de entidade fechada de 
previdência complementar para pagamento de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
relativa à aposentadoria e pensão, no âmbito de 
convênio firmado entre a entidade e o Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS;

XIII – nos lançamentos a débito em conta especial 
destinada ao registro e controle do fluxo de re-
cursos, aberta exclusivamente para pagamen-
to de salários, proventos, soldos, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares, decorrente 
de transferência para conta corrente de depósito 
de titularidade do mesmo beneficiário, conjunta 
ou não, na forma regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional;

XIV – nos lançamentos em contas correntes de de-
pósito especialmente abertas e exclusivamente 
utilizadas para operações:

a) de câmaras e prestadoras de serviços 
de compensação e de liquidação de que trata 
o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.214, 
de 27 de março de 2001;

b) de companhias securitizadoras de 
que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997; ou

c) de sociedades anônimas que tenham 
por objeto exclusivo a aquisição de créditos 
oriundos de operações praticadas no merca-
do financeiro.

§1º O Banco Central do Brasil, no exercício de 
sua competência, expedirá normas para assegurar o 
cumprimento do disposto nos incisos I, II, VI, VII, IX, X, 
XI, XII, XIII e XIV do caput, objetivando, inclusive por 
meio de documentação específica, a identificação dos 
lançamentos previstos nos referidos incisos.

§ 2º A aplicação da alíquota zero prevista nos 
incisos I, II e VI do caput fica condicionada ao cum-
primento das normas que vierem a ser estabelecidas 
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 3º O disposto nos incisos III e IV do caput res-
tringe-se a operações relacionadas em ato do Minis-
tro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam 
o objeto social das referidas entidades.

§ 4º O disposto nos incisos I e II do caput não se 
aplica a contas conjuntas de pessoas físicas com mais 
de 2 (dois) titulares e a quaisquer contas conjuntas de 
pessoas jurídicas.

§ 5º O Poder Executivo poderá estabelecer limite 
de valor do lançamento, para efeito de aplicação da 
alíquota zero, independentemente do fato gerador a 
que se refira.

§ 6º O disposto no inciso V do caput não se apli-
ca a cheques que, emitidos por instituição financeira, 
tenham sido adquiridos em dinheiro.

§ 7º Para a realização de aplicações financeiras, é 
obrigatória a abertura de contas correntes de depósito 
para investimento, de que tratam o inciso VII do caput, 
pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 8º As aplicações financeiras serão efetivadas 
somente por meio de lançamentos a débito em contas 
correntes de depósito para investimento, de que trata 
o inciso VII do caput.

§ 9º Ficam autorizadas a efetivação e a manuten-
ção de aplicações financeiras em contas de depósito 
de poupança não integradas a contas correntes de 
depósito para investimento, de que trata o inciso VII 
do caput, observadas as disposições estabelecidas 
na legislação e na regulamentação em vigor.

§ 10. Não integram as contas correntes de depósi-
to para investimento, de que trata o inciso VII do caput:

I – as contas de depósitos judiciais e de depósitos em 
consignação em pagamento de que trata o art. 
334 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Códigos Civil;

II – as operações a que se refere o inciso V do caput 
do art. 12, quando sujeitas a ajustes diários.

§ 11. O ingresso de recursos novos nas contas 
correntes de depósito para investimento será feito 
exclusivamente por meio de lançamento a débito em 
conta corrente de depósito do titular, por cheque de 
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sua emissão, cruzado e intransferível, ou por outro 
instrumento de pagamento, observadas as normas 
expedidas pelo Banco Central do Brasil.

§ 12. Os valores das retiradas de recursos das 
contas correntes de depósito para investimento, quando 
não destinados à realização de aplicações financeiras, 
serão pagos exclusivamente ao beneficiário por meio 
de crédito em sua conta corrente de depósito, de che-
que, cruzado e intransferível, ou de outro instrumento 
de pagamento, observadas as normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil.

§ 13. Aplica-se o disposto no inciso II do caput nos 
lançamentos relativos à movimentação de valores entre

contas correntes de depósito para investimento, 
de que trata o inciso VII do caput.

§ 14. As operações a que se refere o inciso V do 
caput do art. 12, quando não sujeitas a ajustes diá-
rios, integram as contas correntes de depósitos para 
investimentos.

§ 15. No caso de pessoas jurídicas, as contas 
correntes de depósito não poderão ser conjuntas.

Art. 18. O período de apuração da CSS será de-
cendial, devendo o pagamento ou o recolhimento ser 
efetuado até o terceiro dia útil subsequente ao térmi-
no do decêndio.

Subseção IV 
Da Administração da CSS

Art. 19. Compete à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil a administração da CSS, incluídas as ativida-
des de tributação, fiscalização e arrecadação.

§ 1º No exercício das atribuições de que trata 
este artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
poderá requisitar ou proceder ao exame de documen-
tos, livros e registros, bem como estabelecer obriga-
ções acessórias.

§ 2º As instituições responsáveis pela retenção 
e pelo recolhimento da CSS prestarão as informações 
necessárias à identificação dos contribuintes e os va-
lores globais das respectivas operações, nos termos, 
nas condições e nos prazos que vierem a ser estabe-
lecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
resguardará, na forma da legislação aplicável à maté-
ria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua 
utilização para instaurar procedimento administrativo 
tendente a verificar a existência de crédito tributário 
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, 
no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário 
porventura existente, observado o disposto no art. 42 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º Na falta de informações ou insuficiência de 
dados necessários à apuração da CSS, esta será de-

terminada com base em elementos de que dispuser 
a fiscalização.

Art. 20. A CSS será regida pelas normas relativas 
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, no que se refere:

I – ao processo administrativo de determinação e exi-
gência da CSS;

II – ao processo de consulta sobre a aplicação da 
respectiva legislação;

III – à inscrição do débito não pago em dívida ativa 
e a sua subsequente cobrança administrativa e 
judicial.

Art. 21. A CSS não paga nos prazos previstos 
nesta Lei Complementar será acrescida de juros e 
multa de mora na forma prevista no art. 61 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 22. Nos casos de lançamento de ofício, apli-
car-se-á, no que couber, o disposto no art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 23. É vedada a concessão de parcelamento 
de débitos relativos à CSS, observado o disposto no 
art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 24. Serão efetivadas somente por meio de 
lançamento a débito em conta corrente de depósito 
do titular ou do mutuário, por cheque de sua emissão, 
cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de 
pagamento, observadas as normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil:

I – a liquidação das operações de crédito;
II – as contribuições para planos de benefícios de pre-

vidência complementar ou de seguros de vida 
com características semelhantes;

III – o valor das contraprestações, bem como de qual-
quer outro pagamento vinculado às operações 
de arrendamento mercantil.

§ 1º Os valores de resgate, liquidação, cessão ou 
repactuação de aplicações financeiras não integradas 
à conta corrente de depósito para investimento, bem 
como os valores referentes à concessão de créditos 
e aos benefícios ou resgates recebidos dos planos e 
seguros de que trata o inciso II do caput, deverão ser 
pagos exclusivamente aos beneficiários ou proponentes 
mediante crédito em sua conta corrente de depósitos, 
cheque cruzado, intransferível, ou por outro instrumento 
de pagamento, observadas as normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica às contas 
de depósito de poupança não integradas a contas cor-
rentes de depósito para investimento cujos titulares 
sejam pessoas físicas bem como às contas de depó-
sitos judiciais e de depósitos em consignação em pa-
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gamento de que trata o art. 334 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

§ 3º No caso de planos ou seguros constituídos 
com recursos de pessoa jurídica e de pessoa física, o 
valor da contribuição desta última poderá ser dispensa-
do da obrigatoriedade de que trata este artigo, desde 
que transite pela conta corrente da pessoa jurídica.

§ 4º No caso de planos de benefícios de previdên-
cia complementar, as contribuições poderão ser efetiva-
das a débito da conta corrente de depósito, por cheque 
de emissão do proponente ou responsável financeiro 
ou por outro instrumento de pagamento, observadas 
as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil.

§ 5º O Poder Executivo poderá dispensar da 
obrigatoriedade prevista neste artigo a concessão, a 
liquidação ou o pagamento de operações previstas no 
caput, tendo em vista as características das operações 
e as finalidades a que se destinem.

§ 6º O disposto no inciso I do caput não se aplica 
na hipótese de liquidação antecipada de contrato de 
concessão de crédito por instituição financeira, prevista 
no inciso XI do art. 17.

Art. 25. Para efeito da CSS:

I – somente é permitido um único endosso nos che-
ques pagáveis no País;

II – no caso de salários e remuneração não supe-
riores ao maior salário-de-contribuição de que 
trata o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, as alíquotas constantes da tabela descrita 
no referido artigo, assim como as alíquotas da 
contribuição mensal dos segurados dos regimes 
próprios de previdência da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios instituídos 
nos termos do art. 40 da Constituição Federal, 
ficam reduzidas, em pontos percentuais propor-
cionais, ao valor da CSS devida, até o limite de 
sua compensação;

III – os valores dos benefícios de prestação continuada 
e os de prestação única, constantes dos Planos 
de Benefício da Previdência Social de que trata 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e os be-
nefícios previdenciários dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios previstos no art. 5º da Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 1998, não excedentes ao 
valor do maior salário-de-contribuição referido no 
art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
serão acrescidos de percentual proporcional ao 
valor da CSS devida, até o limite de sua com-
pensação;

IV – o Banco Central do Brasil, no exercício de sua 
competência, adotará as medidas necessárias 
visando a instituir modalidade de depósito de pou-

pança para pessoas físicas, que permita conferir 
remuneração adicional de 0,1% (um décimo por 
cento), a ser creditada sobre o valor de saque, 
desde que tenha permanecido em depósito por 
prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.

§ 1º O acréscimo de remuneração resultante do 
disposto nos incisos II e III do caput não integrará a 
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Física.

§ 2º O Fundo Nacional de Saúde compensará o 
regime geral de previdência social e os regimes pró-
prios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios pelas importâncias que não forem arreca-
dadas, bem como pelas que forem despendidas em 
função dos incisos II e III do caput.

§ 3º O Poder Executivo da União editará normas 
necessárias ao cumprimento do disposto no § 2º e nos 
incisos II e III do caput.

Art. 26. O produto da arrecadação da CSS de que 
trata esta Lei Complementar será depositado direta e 
integralmente no Fundo Nacional de Saúde, para fi-
nanciamento das ações e serviços públicos de saúde.

Art. 27. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e o Banco Central do Brasil, no âmbito das respecti-
vas competências, editarão as normas necessárias à 
execução desta Lei Complementar.

Seção III 
Do Repasse e Aplicação dos Recursos Mínimos

Art. 28. Os recursos da União serão repassados 
ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 
orçamentárias que compõem o órgão Ministério da 
Saúde, para ser aplicados em ações e serviços pú-
blicos de saúde.

Art. 29. Os recursos de que trata esta Lei Comple-
mentar, enquanto não empregados na sua finalidade, 
deverão ser aplicados em conta vinculada mantida em 
instituição financeira oficial, nos termos do § 3º do art. 
164 da Constituição Federal, sob a responsabilidade 
do gestor de saúde e de acordo com a legislação es-
pecífica em vigor.

§ 1º As receitas financeiras decorrentes das apli-
cações referidas no caput deverão ser utilizadas em 
ações e serviços públicos de saúde, não sendo con-
sideradas, no entanto, para fins de apuração dos re-
cursos mínimos previstos nesta Lei Complementar.

§ 2º Os recursos da União previstos nesta Lei 
Complementar serão transferidos aos demais entes 
da Federação e movimentados, até a sua destinação 
final, em contas específicas mantidas em instituição 
financeira oficial federal, observados os critérios e 
procedimentos definidos em ato próprio do Chefe do 
Poder Executivo da União.
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§ 3º Para fim do previsto no caput, serão manti-
das, separadamente, contas bancárias para o geren-
ciamento dos seguintes recursos, provenientes:

I – da aplicação dos percentuais mínimos vinculados 
às ações e serviços públicos de saúde, na for-
ma prevista nos arts. 6º ao 8º, em conta única;

II – das transferências regulares e automáticas do 
Fundo Nacional de Saúde;

III – de repasses de outros entes da Federação;
IV – de operações de crédito internas e externas vin-

culadas à saúde; e
V – de outras receitas destinadas à saúde.

§ 4º A movimentação dos recursos repassados 
aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios deve realizar-se, exclusivamente, 
mediante cheque nominativo, ordem bancária, trans-
ferência eletrônica disponível ou outra modalidade de 
saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em 
que fique identificada a sua destinação e, no caso de 
pagamento, o credor.

Art. 30. O Fundo de Saúde, instituído por lei e 
mantido em funcionamento pela administração direta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e 
gestora dos re cursos destinados a ações e serviços 
públicos de saúde, ressalvados os recursos repassa-
dos diretamente às unidades vinculadas ao Ministério 
da Saúde.

Art. 31. Os recursos provenientes de taxas, tari-
fas ou multas arrecadados por entidades próprias da 
área da saúde que integram a administração direta ou 
indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios deverão ser aplicados em ações e serviços públi-
cos de saúde pelas respectivas entidades, não sendo 
considerados, no entanto, para fim de apuração dos 
recursos mínimos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 32. O repasse dos recursos previstos nos 
arts. 6º ao 8º será feito diretamente ao Fundo de Saú-
de do respectivo ente da Federação e, no caso da 
união, também às demais unidades orçamentárias do 
Ministério da Saúde.

§ 1º O montante correspondente ao percentual 
incidente sobre o produto da arrecadação direta dos 
impostos pelos entes da Federação, inclusive os pre-
vistos no inciso I do art. 157 e inciso I do art. 158 da 
Constituição Federal, será repassado ao respectivo 
Fundo de Saúde até o 10º (décimo) dia do mês sub-
sequente.

§ 2º Os recursos correspondentes ao montante 
e aos percentuais incidentes sobre as transferências 
intergovernamentais previstas nos incisos II e III do § 
2º do art. 198 da Constituição Federal serão repassa-

dos ao Fundo de Saúde na mesma data em que forem 
realizadas as respectivas transferências, podendo os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios optarem, 
de forma expressa, pela modalidade automática de 
repasse à conta do Fundo.

§ 3º As instituições financeiras referidas no § 3º 
do art. 164 da Constituição Federal ficam obrigadas a 
evidenciar, nos demonstrativos financeiros das contas 
correntes do ente da Federação, divulgados inclusive 
em meio eletrônico, os valores globais das transferên-
cias e as parcelas correspondentes destinadas ao Fun-
do de Saúde, quando adotada a sistemática prevista 
no § 2º, observadas as normas editadas pelo Banco 
Central do Brasil.

§ 4º Os recursos de que trata esta Lei Comple-
mentar serão recolhidos e movimentados até sua des-
tinação final com gastos em ações e serviços públicos 
de saúde em contas específicas mantidas em institui-
ção financeira oficial, na forma do § 3º do art. 164 da 
Constituição Federal.

Seção IV 
Da Movimentação dos Recursos da União

Art. 33. O rateio dos recursos da União vinculados 
a ações e serviços públicos de saúde e repassados 
na forma do caput dos arts. 34 e 38 aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios observará as neces-
sidades de saúde da população, as dimensões epide-
miológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de 
capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde 
e, ainda, o disposto no art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos 
do inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal.

§ 1º O Ministério da Saúde definirá e publicará, 
anualmente, utilizando metodologia pactuada na comis-
são intergestores tripartite e aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, os montantes a serem transferidos 
a cada Estado, Distrito Federal e Município para custeio 
das ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º Os recursos destinados a investimentos te-
rão sua programação realizada anualmente e, em sua 
alocação, serão considerados prioritariamente critérios 
que visem a reduzir as desigualdades na oferta de 
ações e serviços públicos de saúde e garantir a inte-
gralidade da atenção à saúde.

§ 3º O Poder Executivo, na forma estabelecida no 
inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, manterá os Conselhos de Saúde 
e os Tribunais de Contas de cada ente da Federação 
informados sobre o montante de recursos previsto para 
transferência da União para Estados, Distrito Federal 
e Municípios com base no Plano Nacional de Saúde, 
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no termo de compromisso de gestão firmado entre a 
União, Estados e Municípios.

Art. 34. Os recursos do Fundo Nacional de Saú-
de, destinados a despesas com as ações e serviços 
públicos de saúde, de custeio e capital, a serem exe-
cutados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios serão transferidos diretamente aos respec-
tivos fundos de saúde, de forma regular e automática, 
dispensada a celebração de convênio ou outros ins-
trumentos jurídicos.

Parágrafo único. Em situações específicas, os re-
cursos federais poderão ser transferidos aos Fundos de 
Saúde por meio de transferência voluntária realizada 
entre a União e os demais entes da Federação, ado-
tados quaisquer dos meios formais previstos no inciso 
VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as 
normas de financiamento.

Seção V 
Da Movimentação dos Recursos dos Estados

Art. 35. O rateio dos recursos dos Estados trans-
feridos aos Municípios para ações e serviços públicos 
de saúde será realizado segundo o critério de neces-
sidades de saúde da população e levará em consi-
deração as dimensões epidemiológica, demográfica, 
socioeconômica, espacial e a capacidade de oferta de 
ações e de serviços de saúde, observada a necessida-
de de reduzir as desigualdades regionais, nos termos 
do inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal.

§ 1º Os Planos Estaduais de Saúde deverão ex-
plicitar a metodologia de alocação dos recursos esta-
duais e a previsão anual de recursos aos Municípios, 
pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, em 
comissão intergestores bipartite, e aprovadas pelo 
Conselho Estadual de Saúde.

§ 2º O Poder Executivo, na forma estabelecida 
no inciso II do caput do art. 9º da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, manterá o respectivo Conselho 
de Saúde e Tribunal de Contas informados sobre o 
montante de recursos previsto para transferência do 
Estado para os Municípios com base no Plano Esta-
dual de Saúde.

Art. 36. As transferências dos Estados para os 
Municípios destinadas a financiar ações e serviços 
públicos de saúde serão realizadas diretamente aos 
Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e auto-
mática, em conformidade com os critérios de transfe-
rência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.

Parágrafo único. Em situações específicas, os 
recursos estaduais poderão ser repassados aos Fun-
dos de Saúde por meio de transferência voluntária 
realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados 
quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do 

art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas 
de financiamento.

Art. 37. Os Estados e os Municípios que estabele-
cerem consórcios ou outras formas legais de coopera-
tivismo, para a execução conjunta de ações e serviços 
de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de 
regionalização e hierarquização da rede de serviços, 
poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos 
Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas próprias 
como de transferências obrigatórias, que serão ad-
ministradas segundo modalidade gerencial pactuada 
pelos entes envolvidos.

Parágrafo único. A modalidade gerencial referida 
no caput deverá estar em consonância com os precei-
tos do Direito Administrativo Público, com os princípios 
inscritos na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lei 
nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e com as normas do 
SUS, pactuadas na comissão intergestores tripartite e 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde.

Seção VI 
Disposições Gerais

Art. 38. É vedada a exigência de restrição à en-
trega dos recursos referidos no inciso II do § 3º do art. 
198 da Constituição Federal na modalidade regular e 
automática prevista nesta Lei Complementar, conside-
rados transferência obrigatória destinada ao custeio de 
ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, 
sobre a qual não se aplicam as vedações do inciso X 
do art. 167 da Constituição Federal e do art. 25 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput 
não impede a União e os Estados de condicionarem 
a entrega dos recursos:

I – à instituição e ao funcionamento do Fundo e do 
Conselho de Saúde no âmbito do ente da Fe-
deração; e

II – à elaboração do Plano de Saúde.

Art. 39. Para a fixação inicial dos valores corres-
pondentes aos recursos mínimos estabelecidos nesta 
Lei Complementar, será considerada a receita estimada 
na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, 
por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. As diferenças entre a receita e 
a despesa previstas e as efetivamente realizadas que 
resultem no não atendimento dos percentuais míni-
mos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada 
quadrimestre do exercício financeiro.

Art. 40. Para efeito de cálculo dos recursos mí-
nimos a que se refere esta Lei Complementar, serão 
consideradas:
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I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
II – as despesas empenhadas e não liquidadas, ins-

critas em restos a pagar até o limite das dispo-
nibilidades de caixa ao final do exercício, conso-
lidadas no Fundo de Saúde.

§ 1º A disponibilidade de caixa vinculada aos Res-
tos a Pagar, considerados para fins do mínimo na forma 
do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou 
prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em 
ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, a disponibilidade 
deverá ser efetivamente aplicada em ações e serviços 
públicos de saúde até o término do exercício seguinte 
ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos 
Restos a Pagar, mediante dotação específica para essa 
finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser 
aplicado no exercício correspondente.

§ 3º Nos Estados, no Distrito Federal e nos Muni-
cípios, serão consideradas para fins de apuração dos 
percentuais mínimos fixados nesta Lei Complementar 
as despesas incorridas no período referentes à amor-
tização e aos respectivos encargos financeiros decor-
rentes de operações de crédito contratadas a partir de 
1º de janeiro de 2000, visando ao financiamento de 
ações e serviços públicos de saúde.

§ 4º Não serão consideradas para fins de apu-
ração dos mínimos constitucionais definidos nesta Lei 
Complementar as ações e serviços públicos de saúde 
referidos no art. 3º:

I – na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, referentes a despesas custeadas 
com receitas provenientes de operações de cré-
dito contratadas para essa finalidade ou quais-
quer outros recursos não considerados na base 
de cálculo da receita, nos casos previstos nos 
arts. 6º e 7º;

II – na União, as despesas com amortização e res-
pectivos encargos financeiros decorrentes de 
operações de crédito contratadas para o finan-
ciamento de ações e serviços públicos de saúde.

Art. 41. Eventual diferença que implique o não 
atendimento em determinado exercício dos recursos 
mínimos previstos nesta Lei Complementar deverá, 
observado o disposto no inciso II do parágrafo único 
do art. 160 da Constituição Federal, ser acrescida ao 
montante mínimo do exercício subsequente ao da apu-
ração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo 
do exercício de referência e das sanções cabíveis.

Parágrafo único. Compete ao Tribunal de Contas, 
no âmbito de suas atribuições, verificar a aplicação dos 
recursos mínimos em ações e serviços públicos de 
saúde de cada ente da Federação sob sua jurisdição, 

sem prejuízo do disposto no art. 55 e observadas as 
normas estatuídas nesta Lei Complementar.

Art. 42. Para fins de efetivação do disposto no in-
ciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição 
Federal, o condicionamento da entrega de recursos 
poderá ser feito mediante exigência da comprovação 
de aplicação adicional do percentual mínimo que dei-
xou de ser aplicado em ações e serviços públicos de 
saúde no exercício imediatamente anterior, apurado 
e divulgado segundo as normas estatuídas nesta Lei 
Complementar, depois de expirado o prazo para publi-
cação dos demonstrativos do encerramento do exercí-
cio previstos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000.

§ 1º No caso de descumprimento dos percentuais 
mínimos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, verificado a partir da fiscalização dos Tri-
bunais de Contas ou das informações declaradas e 
homologadas na forma do sistema eletrônico instituído 
nesta Lei Complementar, a União e os Estados pode-
rão restringir, a título de medida preliminar, o repasse 
dos recursos referidos nos incisos II e III do 2º do art. 
198 da Constituição Federal ao emprego em ações e 
serviços públicos de saúde, até o montante correspon-
dente à parcela do mínimo que deixou de ser aplica-
da em exercícios anteriores, mediante depósito direto 
na conta corrente vinculada ao Fundo de Saúde, sem 
prejuízo do condicionamento da entrega dos recursos 
à comprovação prevista no inciso II do parágrafo único 
do art. 160 da Constituição Federal.

§ 2º Os Poderes Executivos da União e de cada 
Estado editarão, no prazo de 90 (noventa) dias a par-
tir da vigência desta Lei Complementar, atos próprios 
estabelecendo os procedimentos de suspensão e res-
tabelecimento das transferências constitucionais de 
que trata o § 1º, a serem adotados caso os recursos 
repassados diretamente à conta do Fundo de Saúde 
não sejam efetivamente aplicados no prazo fixado 
por cada ente, o qual não poderá exceder a 12 (doze) 
meses contados a partir da data em que ocorrer o re-
ferido repasse.

§ 3º Os efeitos das medidas restritivas previstas 
neste artigo serão suspensos imediatamente após a 
comprovação por parte do ente da Federação bene-
ficiário da aplicação adicional do montante referente 
ao percentual que deixou de ser aplicado, observadas 
as normas estatuídas nesta Lei Complementar, sem 
prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exer-
cício corrente.

§ 4º A medida prevista no caput será restabeleci-
da se houver interrupção do cumprimento do disposto 
neste artigo ou se for constatado erro ou fraude, sem 
prejuízo das sanções cabíveis ao agente que agir, 
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induzir ou concorrer, direta ou indiretamente, para a 
prática do ato fraudulento.

§ 5º Na hipótese de descumprimento dos per-
centuais mínimos de saúde por parte dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, as transferências 
voluntárias da União e dos Estados poderão ser res-
tabelecidas desde que o ente beneficiário comprove 
o cumprimento das disposições estatuídas neste arti-
go, sem prejuízo das exigências, restrições e sanções 
previstas na legislação vigente.

Art. 43. Quando os órgãos de controle interno do 
ente beneficiário, do ente transferidor ou o Ministério 
da Saúde detectarem que os recursos previstos no 
inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal 
estão sendo utilizados em ações e serviços diversos 
dos previstos no art. 3º, ou em objeto de saúde diverso 
do originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal 
de Contas e ao Ministério Público competentes, de 
acordo com a origem do recurso, com vistas:

I – à adoção das providências legais, no sentido de 
determinar a imediata devolução dos referidos 
recursos ao Fundo de Saúde do ente da Fede-
ração beneficiário, devidamente atualizados por 
índice oficial adotado pelo ente transferidor, vi-
sando ao cumprimento do objetivo do repasse;

II – à responsabilização nas esferas competentes.

Art. 44. São vedadas a limitação de empenho e a 
movimentação financeira que comprometam a aplicação 
dos recursos mínimos de que tratam os arts. 5º a 7º.

Art. 45. É vedado aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios excluir da base de cálculo das 
receitas de que trata esta Lei Complementar quaisquer 
parcelas de impostos ou transferências constitucionais 
vinculadas a fundos ou despesas, por ocasião da apu-
ração do percentual ou montante mínimo ser aplicado 
em ações e serviços públicos de saúde.

Art. 46. Os planos plurianuais, as leis de diretri-
zes orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos 
de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios serão elaborados de modo a dar cumprimento ao 
disposto nesta Lei Complementar.

§ 1º O processo de planejamento e orçamento 
será ascendente e deverá partir das necessidades de 
saúde da população em cada região, com base no perfil 
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para 
definir as metas anuais de atenção integral à saúde e 
estimar os respectivos custos.

§ 2º Os planos e metas regionais resultantes 
das pactuações intermunicipais constituirão a base 
para os planos e metas estaduais, que promoverão a 
equidade interregional.

§ 3º Os planos e metas estaduais constituirão a 
base para o plano e metas nacionais, que promoverão 
a equidade interestadual.

§ 4º Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar so-
bre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades.

CAPÍTULO IV 
Da Transparência, Visibilidade, Fiscalização,  

Avaliação e Controle

Seção I 
Da Transparência e Visibilidade 

da Gestão da Saúde

Art. 47. Os órgãos gestores de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da-
rão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público, das prestações de contas periódi-
cas da área da saúde, para consulta e apreciação dos 
cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase 
para o que se refere a:

I – comprovação do cumprimento do disposto nesta 
Lei Complementar;

II – Relatório de Gestão do SUS;
III – avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do 

SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.

Parágrafo único. A transparência e a visibilidade 
serão asseguradas mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante o 
processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

Seção II 
Da Escrituração e Consolidação 

das Contas da Saúde

Art. 48. Os órgãos de saúde da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios manterão 
registro contábil relativo às despesas efetuadas com 
ações e serviços públicos de saúde.

Parágrafo único. As normas gerais para fins do 
registro de que trata o caput serão editadas pelo ór-
gão central de contabilidade da União, observada a 
necessidade de segregação das informações, com 
vistas em dar cumprimento às disposições desta Lei 
Complementar.

Art. 49. O gestor de saúde promoverá a consoli-
dação das contas referentes às despesas com ações 
e serviços públicos de saúde executadas por órgãos 
e entidades da administração direta e indireta do res-
pectivo ente da Federação.

Seção III 
Da Prestação de Contas

Art. 50. A prestação de contas prevista no art. 
53 conterá demonstrativo das despesas com saúde 
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integrante do Relatório Resumido da Execução Or-
çamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer 
prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 51. As receitas correntes e as despesas com 
ações e serviços públicos de saúde serão apuradas 
e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim 
como em demonstrativo próprio que acompanhará o 
relatório de que trata o § 3º do art. 165 da Constitui-
ção Federal.

Art. 52. O gestor do Sistema Único de Saúde em 
cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 
referente ao quadrimestre anterior, no qual conterá, no 
mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II – auditorias realizadas ou em fase de execução no 

período e suas recomendações e determinações;
III – oferta e produção de serviços públicos na rede 

assistencial própria, contratada e conveniada, 
cotejando esses dados com os indicadores de 
saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão comprovar a observância do dis-
posto neste artigo mediante o envio de Relatório de 
Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo 
sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas 
nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
ao público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º Os entes da Federação deverão encaminhar 
a programação anual do Plano de Saúde ao respecti-
vo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data 
de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias 
do exercício correspondente, a qual será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
ao público.

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualiza-
rão o cadastro no Sistema de que trata o art. 55 desta 
Lei Complementar, com menção às exigências deste 
artigo, além de indicar a data de aprovação do Rela-
tório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.

§ 4º O Relatório de que trata o caput será ela-
borado de acordo com modelo padronizado aprovado 
pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar 
modelo simplificado para Municípios com população 
inferior a 50.000,00 (cinquenta mil habitantes).

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final 
dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiên-

cia pública na Casa Legislativa do respectivo ente da 
Federação, o Relatório de que trata o caput.

Seção IV 
Da Fiscalização da Gestão da Saúde 

Art. 53. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de recursos 
públicos prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio 2000, o cumprimento do disposto 
no art. 198 da Constituição Federal e nesta Lei Com-
plementar.

Art. 54. O Poder Legislativo, diretamente ou com 
o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de audi-
toria do Sistema Único de Saúde, do órgão de controle 
interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Fe-
deração, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Comple-
mentar, fiscalizará o cumprimento das normas desta 
Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:

I – à elaboração e execução do Plano de Saúde Plu-
rianual;

II – ao cumprimento das metas para a saúde estabe-
lecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III – à aplicação dos recursos mínimos em ações e 
serviços públicos de saúde, observadas as regras 
previstas nesta Lei Complementar;

IV – às transferências dos recursos aos Fundos de 
Saúde;

V – à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;
VI – à destinação dos recursos obtidos com a aliena-

ção de ativos adquiridos com recursos vincula-
dos à saúde.

Art. 55. Sem prejuízo das atribuições próprias do 
Poder Legislativo e do Tribunal de Contas de cada ente 
da Federação, o Ministério da Saúde manterá sistema 
de registro eletrônico centralizado das informações de 
saúde referentes aos orçamentos públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, in-
cluída sua execução, garantido o acesso público às 
informações.

§ 1º O Sistema de Informação sobre Orçamento 
Público em Saúde – SIOPS, ou outro sistema que ve-
nha a substituí-lo, será desenvolvido, observados os 
seguintes requisitos mínimos, além de outros estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde mediante regulamento:

I – obrigatoriedade de registro e atualização perma-
nente dos dados pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios;

II – processos informatizados de declaração, armaze-
namento e exportação dos dados;

III – disponibilização do programa de declaração aos 
gestores do SUS no âmbito de cada ente da Fe-
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deração, preferencialmente em meio eletrônico 
de acesso público;

IV – realização de cálculo automático dos recursos 
mínimos aplicados em ações e serviços públi-
cos de saúde previstos nesta Lei Complemen-
tar, que deve constituir fonte de informação para 
elaboração dos demonstrativos contábeis e ex-
tracontábeis;

V – previsão de módulo específico de controle exter-
no para registro por parte do Tribunal de Contas 
com jurisdição no território de cada ente da Fe-
deração das informações sobre a aplicação dos 
recursos em ações e serviços públicos de saúde, 
consideradas para fins de emissão do parecer 
prévio divulgado nos termos dos arts. 48 e 56 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, sem prejuízo das informações declaradas 
e homologadas pelos gestores do SUS;

VI – integração, mediante processamento automático, 
das informações do SIOPS ao sistema eletrônico 
centralizado de controle das transferências da 
União aos demais entes da Federação mantido 
pelo Ministério da Fazenda, para fins de controle 
das disposições do inciso II do parágrafo único do 
art. 160 da Constituição Federal e do art. 25 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º Atribui-se ao gestor de saúde declarante dos 
dados contidos no sistema especificado no caput a res-
ponsabilidade pelo registro dos dados no SIOPS nos 
prazos definidos, assim como pela fidedignidade dos 
dados homologados, aos quais se conferirá fé pública 
para todos os fins previstos nesta Lei Complementar 
e na legislação concernente.

§ 3º O Ministério da Saúde estabelecerá as dire-
trizes para o funcionamento do sistema informatizado, 
bem como os prazos para o registro e homologação 
das informações no SIOPS, conforme pactuado entre 
os gestores do SUS, observado o disposto no art. 52 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 4º Os resultados do monitoramento e avalia-
ção previstos neste artigo serão apresentados de for-
ma objetiva, inclusive por meio de indicadores, e in-
tegrarão o relatório de gestão de cada ente federado, 
conforme previsto no art. 4º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.

§ 5º O Ministério da Saúde, sempre que verificar 
o descumprimento das disposições previstas nesta Lei 
Complementar, dará ciência à direção local do Sistema 
Único de Saúde e ao respectivo Conselho de Saúde, 
bem como aos órgãos de auditoria do SUS, ao Minis-
tério Público e aos órgãos de controle interno e externo 
do respectivo ente da Federação, observada a origem 
do recurso para a adoção das medidas cabíveis.

§ 6º O descumprimento do disposto neste artigo 
implicará a suspensão das transferências voluntárias 
entre os entes da Federação, observadas as normas 
estatuídas no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.

Art. 56. Os Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disponi-
bilizarão aos respectivos Tribunais de Contas informa-
ções sobre o cumprimento desta Lei Complementar, 
com a finalidade de subsidiar as ações de controle e 
fiscalização.

Parágrafo único. Constatadas divergências entre 
os dados disponibilizados pelo Poder Executivo e os 
obtidos pelos Tribunais de Contas em seus procedi-
mentos de fiscalização, será dado ciência ao Poder 
Executivo e à direção local do SUS para que sejam 
adotadas as medidas cabíveis, sem prejuízo das san-
ções previstas em lei.

Art. 57. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de 
suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o re-
latório consolidado do resultado da execução orça-
mentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório 
do gestor da saúde sobre a repercussão da execução 
desta Lei Complementar nas condições de saúde e na 
qualidade dos serviços de saúde das populações res-
pectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo 
do respectivo ente da Federação as indicações para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

Art. 58. Os órgãos do sistema de auditoria, contro-
le e avaliação do Sistema Único de Saúde, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, deverão verificar, pelo sistema de amostragem, 
o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, 
além de verificar a veracidade das informações cons-
tantes do Relatório de Ges tão, com ênfase na verifica-
ção presencial dos resultados alcançados no relatório 
de saúde, sem prejuízo do acompanhamento pelos ór-
gãos de controle externo e pelo Ministério Público com 
jurisdição no território do ente da Federação.

CAPÍTULO V 
Final e Transitório

Art. 59. A União prestará cooperação técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios para a implementação do disposto no art. 36 
e para a modernização dos respectivos Fundos de 
Saúde, com vistas no cumprimento das normas desta 
Lei Complementar.

§ 1º A cooperação técnica consiste na implemen-
tação de processos de educação na saúde e na trans-
ferência de tecnologia visando à operacionalização do 
sistema eletrônico de que trata o art. 55, bem como na 
formulação e disponibilização de indicadores para a 
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avaliação da qualidade das ações e serviços públicos 
de saúde, que deverão ser submetidos à apreciação 
dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 2º A cooperação financeira consiste na entrega 
de bens ou valores e no financiamento por intermédio 
de instituições financeiras federais.

Art. 60. No âmbito de cada ente da Federação, o 
gestor do SUS disponibilizará ao Conselho de Saúde, 
com prioridade para os representantes dos usuários 
e dos trabalhadores da saúde, programa permanente 
de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle 
social da execução da política de saúde, em confor-
midade com o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.

Art. 61. Esta Lei Complementar será revista por 
outra, com vigência a partir do exercício de 2012.

Parágrafo único. Enquanto não for editada a lei 
complementar referida no caput, a União, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal aplicarão em ações e 
serviços públicos de saúde valores mínimos de acordo 
com as normas estatuídas nos arts. 5º a 7º e demais 
disposições desta Lei Complementar.

Art. 62. Respeitado o disposto na alínea c do in-
ciso III do art. 150 da Constituição Federal, a CSS, de 
que trata esta Lei Complementar, só poderá ser co-
brada a partir do dia 1º de janeiro de 2009.

Art. 63. As infrações dos dispositivos desta Lei 
Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei 
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992, e demais normas da legislação 
pertinente.

Art. 64. Revogam-se o § 1º do art. 35 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 12 da Lei 
nº 8.689, de 27 de julho de 1993.

Art. 65. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete:
....................................................................................

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, 
ao Distrito Federal ou a Município;

....................................................................................
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-

guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................

III – cobrar tributos:
....................................................................................

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou au-
mentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
....................................................................................

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe-
deral instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I – transmissão causa mortis e doação, de quais-
quer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)

II – operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain-
da que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)

III – propriedade de veículos automotores. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
....................................................................................

Art. 156. Compete aos Municípios instituir im-
postos sobre:

I – propriedade predial e territorial urbana;
II – transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III – serviços de qualquer natureza, não compre-
endidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993)
....................................................................................

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal:

I – o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação 
do imposto que a União instituir no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
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título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem;

II – cinquenta por cento do produto da arreca-
dação do imposto da União sobre a propriedade terri-
torial rural, relativamente aos imóveis neles situados, 
cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 
refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

III – cinquenta por cento do produto da arreca-
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV – vinte e cinco por cento do produto da arre-
cadação do imposto do Estado sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação.
....................................................................................

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e oito por cento na 
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 55, de 2007)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;
....................................................................................

II – do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados 
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.
....................................................................................

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Mu-
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece-
berem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
....................................................................................

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restri-
ção à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, 
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, neles compreendidos adicionais e acrés-
cimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo 
não impede a União e os Estados de condicionarem 
a entrega de recursos: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de 
suas autarquias; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000)

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 
2º, incisos II e III. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 29, de 2000)

Art. 164. A competência da União para emitir mo-
eda será exercida exclusivamente pelo banco central.
....................................................................................

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão 
depositadas no banco central; as dos Estados, do Dis-
trito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades 
do Poder Público e das empresas por ele controladas, 
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os ca-
sos previstos em lei.

Seção II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

....................................................................................
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias 

após o encerramento de cada bimestre, relatório re-
sumido da execução orçamentária.
....................................................................................

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dis-
positivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.
....................................................................................

Art. 167. São vedados:
....................................................................................

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

Art. 195. A seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos ter-
mos da lei, mediante recursos provenientes dos orça-
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
....................................................................................

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas 
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, obedecido o disposto no art. 154, I.
....................................................................................
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§ 7º São isentas de contribuição para a seguri-
dade social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes:
....................................................................................

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi-
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – no caso da União, na forma definida nos ter-
mos da lei complementar prevista no § 3º; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parce-
las que forem transferidas aos respectivos Municípios; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, 
o produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 
159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo 
menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municípios, objetivando a progressi-
va redução das disparidades regionais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III – as normas de fiscalização, avaliação e con-
trole das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

IV – as normas de cálculo do montante a ser 
aplicado pela União. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 29, de 2000)
....................................................................................

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei:

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, imuno-
biológicos, hemoderivados e outros insumos;

II – executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III – ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde;

IV – participar da formulação da política e da exe-
cução das ações de saneamento básico;

V – incrementar em sua área de atuação o de-
senvolvimento científico e tecnológico;

VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compre-
endido o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano;

VII – participar do controle e fiscalização da pro-
dução, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.
....................................................................................

TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

....................................................................................
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da 

promulgação desta Emenda Constitucional, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o Caput do art. 212 da 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006)

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des-
pesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte por 
cento) da arrecadação da União de impostos, contri-
buições sociais e de intervenção no domínio econô-
mico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a 
referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos 
legais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
56, de 2007)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000 

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

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

CAPÍTULO V 
Das Transferências Voluntárias

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, en-
tende-se por transferência voluntária a entrega de recur-
sos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39365 

que não decorra de determinação constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

Art. 48. São instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.

Seção III 
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre e composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por 
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e 
a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminan-
do a dotação para o exercício, a despesa liquidada e 
o saldo;

II – demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, espe-

cificando a previsão inicial, a previsão atualizada para 
o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada 
no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando dotação ini-
cial, dotação para o exercício, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.
....................................................................................

Seção V 
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Chefe do

Ministério Público, referidos no art. 20, as quais 
receberão parecer prévio, separadamente, do respec-
tivo Tribunal de Contas.
....................................................................................

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer 
prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta 
dias do recebimento, se outro não estiver estabeleci-
do nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas 
municipais.
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabilida-
de e regula o respectivo processo de jul-
gamento.

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

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

Disciplina o mercado de capitais e 
estabelece medidas para o seu desenvol-
vimento.

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

Seção IX 
Sociedades e Fundos de Investimento

Art. 49. Depende de prévia autorização do Banco 
Central o funcionamento das sociedades de investi-
mento que tenham por objeto:

I – a aplicação de capital em Carteira diversifica-
da de títulos ou valores mobiliários ou;

II – a administração de fundos em condomínio 
ou de terceiros, para aplicação nos termos do inciso 
anterior.

§ 1º Compete ao Conselho Monetário Nacional 
fixar as normas a serem observadas pelas sociedades 
referidas neste artigo, e relativas a:

a) diversificação mínima da carteira segundo 
empresas, grupos de empresas associadas, e espé-
cie de atividade;

b) limites máximos de aplicação em títulos de 
crédito;

c) condições de reembolso ou aquisição de 
suas ações pelas sociedades de investimento, ou 
de resgate das quotas de participação do fundo em 
condomínio;

d) normas e práticas na administração da carteira 
de títulos e limites máximos de custos de administração.
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bô-
nus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calcu-
lado segundo 3 (três) faixas salariais, observados os 
seguintes critérios:

I – até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o 
salário médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 
0,8 (oito décimos);
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II – de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN 
aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra 
nele contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco 
décimos);

III – acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do 
benefício será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras provi-
dências.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atua-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica;
II – a participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico;
III – a ordenação da formação de recursos hu-

manos na área de saúde;
IV – a vigilância nutricional e a orientação ali-

mentar;
V – a colaboração na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho;
VI – a formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua pro-
dução;

VII – o controle e a fiscalização de serviços, pro-
dutos e substâncias de interesse para a saúde;

VIII – a fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano;

IX – a participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização de subs-
tâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X – o incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico;

XI – a formulação e execução da política de san-
gue e seus derivados.

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um con-
junto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circula-
ção de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta 
ou indiretamente, se relacionem com a saúde, com-

preendidas todas as etapas e processos, da produção 
ao consumo; e

II – o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde in-
dividual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das do-
enças ou agravos.

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para 
fins desta lei, um conjunto de atividades que se desti-
na, através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de tra-
balho, abrangendo:

I – assistência ao trabalhador vítima de aciden-
tes de trabalho ou portador de doença profissional e 
do trabalho;

II – participação, no âmbito de competência do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho;

III – participação, no âmbito de competência do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, 
fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas 
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde 
do trabalhador;

IV – avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde;

V – informação ao trabalhador e à sua respec-
tiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos 
de acidentes de trabalho, doença profissional e do tra-
balho, bem como os resultados de fiscalizações, ava-
liações ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da 
ética profissional;

VI – participação na normatização, fiscalização 
e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas 
instituições e empresas públicas e privadas;

VII – revisão periódica da listagem oficial de doen-
ças originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e

VIII – a garantia ao sindicato dos trabalhadores 
de requerer ao órgão competente a interdição de má-
quina, de setor de serviço ou de todo ambiente de tra-
balho, quando houver exposição a risco iminente para 
a vida ou saúde dos trabalhadores.
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Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e 
os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são de-
senvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência;

II – integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e continuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;

III – preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral;

IV – igualdade da assistência à saúde, sem pre-
conceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V – direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde;

VI – divulgação de informações quanto ao po-
tencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário;

VII – utilização da epidemiologia para o estabe-
lecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática;

VIII – participação da comunidade;
IX – descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para 

os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de 

serviços de saúde;
X – integração em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecno-

lógicos, materiais e humanos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população;

XII – capacidade de resolução dos serviços em 
todos os níveis de assistência; e

XIII – organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
....................................................................................

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera 
de governo pelos seguintes Órgãos:

I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 

pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equi-
valente; e

III – no âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
....................................................................................

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
será utilizada a combinação dos seguintes critérios, 
segundo análise técnica de programas e projetos:

I – perfil demográfico da região;
II – perfil epidemiológico da população a ser co-

berta;
III – características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e financeiro 

no período anterior;
V – níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano quinquenal de investi-

mentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços 

prestados para outras esferas de governo.
§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados 

e Municípios será distribuída segundo o quociente de 
sua divisão pelo número de habitantes, independen-
temente de qualquer procedimento prévio.
....................................................................................

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a participação da co-
munidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferên-
cias intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde e dá outras 
providências.

Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS), de 
que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes ins-
tâncias colegiadas:

I – a Conferência de Saúde; e
II – o Conselho de Saúde.

....................................................................................
§ 2º O Conselho de Saúde, em caráter perma-

nente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.

Art. 4º Para receberem os recursos, de que trata 
o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Dis-
trito Federal deverão contar com:
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I – Fundo de Saúde;
II – Conselho de Saúde, com composição pa-

ritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de 
agosto de 1990;

III – plano de saúde;
IV – relatórios de gestão que permitam o controle 

de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990;

V – contrapartida de recursos para a saúde no 
respectivo orçamento;

VI – Comissão de elaboração do Plano de Car-
reira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 
dois anos para sua implantação.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

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

CAPÍTULO III 
Da Contribuição do Segurado

Seção I 
Da Contribuição dos Segurados Empregado,  
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o 
doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada me-
diante a aplicação da correspondente alíquota sobre 
o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não 
cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acor-
do com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 28-4-95). 

Salário-de-contribuição Alíquota em %
Até 249,80 8,00
De 249,81 até 416,33 9,00
De 416,34 até 832,66 11,00

(Valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 
20.11.95)4 
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências

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

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-

quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993

Dispõe sobre a extinção do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previ-
dência Social (Inamps) e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 12. O gestor do Sistema Único de Saúde, em 

cada esfera de governo, apresentará, trimestralmente, 
ao conselho de saúde correspondente e, respectiva-
mente, em audiência pública, às câmaras de vereado-
res, às assembleias legislativas e às duas Casas do 
Congresso Nacional relatório circunstanciado referente 
a sua atuação naquele período. (Redação dada pela 
Lei nº 12.438, de 2011)

Parágrafo único. O relatório deverá destacar, 
dentre outras, informações sobre montante e fonte de 
recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas 
no período e oferta e produção de serviços na rede as-
sistencial própria, contratada ou conveniada. (Incluído 
pela Lei nº 12.438, de 2011)
....................................................................................

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária 
federal, as contribuições para a seguridade 
social, o processo administrativo de con-
sulta e dá outras providências.

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

Depósitos Bancários

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de 
receita ou de rendimento os valores creditados em 
conta de depósito ou de investimento mantida junto à 
instituição financeira, em relação aos quais o titular, 
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não 
comprove, mediante documentação hábil e idônea, 
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão 
aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei 
nº 11.488, de 2007)

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a 
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta 
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação 
dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
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II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isolada-
mente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação 
dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda 
que não tenha sido apurado imposto a pagar na de-
claração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída 
pela Lei nº 11.488, de 2007)

b) na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de 
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo 
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição 
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário corres-
pondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela 
Lei nº 11.488, de 2007)
....................................................................................

Seção IV 
Acréscimos Moratórias Multas e Juros

Art. 61. Os débitos para com a União, decor-
rentes de tributos e contribuições administrados pela 
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores 
ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos 
nos prazos previstos na legislação específica, serão 
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta 
e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide 
Decreto nº 7.212, de 2010)
....................................................................................  

LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

Dispõe sobre o Sistema de Financia-
mento Imobiliário, institui a alienação fi-
duciária de coisa imóvel e dá outras pro-
vidências.

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

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre regras gerais para a or-
ganização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servi-
dores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos mi-
litares dos Estados e do Distrito Federal e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 5º Os regimes próprios de previdência so-

cial dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 
Estados e do Distrito Federal não poderão conceder 
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral 
de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da 
Constituição Federal.
....................................................................................

LEI Nº 10.214, DE 27 DE MARÇO DE 2001

Dispõe sobre a atuação das câmaras 
e dos prestadores de serviços de compen-
sação e de liquidação, no âmbito do siste-
ma de pagamentos brasileiro, e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 2º O sistema de pagamentos brasileiro de que 

trata esta Lei compreende as entidades, os sistemas 
e os procedimentos relacionados com a transferên-
cia de fundos e de outros ativos financeiros, ou com 
o processamento, a compensação e a liquidação de 
pagamentos em qualquer de suas formas.
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

                       Institui o Código Civil.

....................................................................................
Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a 

obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento 
bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.
....................................................................................

LEI Nº 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002

Dispõe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos não quitados de órgãos e en-
tidades federais e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento 

de débitos relativos a:
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de 

desconto de terceiros ou de sub-rogação; (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e 
Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao 
Tesouro Nacional;

III – valores recebidos pelos agentes arrecada-
dores não recolhidos aos cofres públicos.

IV – tributos devidos no registro da Declaração 
de Importação; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Inves-
timento do Nordeste – FINOR, Fundo de Investimento 
da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do 
Estado do Espírito Santo – FUNRES; (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma 
do art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
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VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa 
física relativo a rendimentos de que trata o art. 8º da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto 
não integralmente pago parcelamento anterior relati-
vo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses 
previstas no art. 14-A desta Lei; (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

IX – tributos devidos por pessoa jurídica com fa-
lência decretada ou por pessoa física com insolvência 
civil decretada; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

X – créditos tributários devidos na forma do art. 4º 
da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, pela incorpo-
radora optante do Regime Especial Tributário do Patrimô-
nio de Afetação. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
....................................................................................

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005

Dispõe sobre normas gerais de con-
tratação de consórcios públicos e dá outras 
providências.

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

DECRETO-LEI Nº 201, 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores, e dá outras provi-
dências.

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

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

                                     Código Penal.

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

PROJETO ORIGINAL APROVADO 
PELO SENADO E ENCAMINHADO À CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS.

Dispõe sobre os valores mínimos a se-
rem aplicados anualmente por Estados, Dis-
trito Federal, Municípios e União em ações e 
serviços públicos de saúde, os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, ava-
liação e controle das despesas com saúde 
nas três esferas de governo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe, nos termos dos §§ 2º e 3º 

do art. 198 da Constituição Federal, sobre:

I – percentual mínimo das receitas da União a ser 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde;

II – percentuais mínimos do produto da arrecadação 
de impostos a serem aplicados anualmente pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde;

III – critérios de rateio dos recursos da União vincula-
dos à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados desti-
nados a seus Municípios;

IV – normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, esta-
dual, distrital e municipal.

Art. 2º A União aplicará, anualmente, em ações 
e serviços públicos de saúde, no mínimo, o montante 
equivalente a dez por cento de suas receitas correntes 
brutas, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, constantes de anexo à lei or-
çamentária anual referente às receitas dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, excluídas as restituições 
tributárias, e observado o disposto no § 3º.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, sito consideradas 
receitas correntes brutas a totalidade das receitas:

I – tributárias;
II – patrimoniais:
III – industriais:
IV – agropecuárias;
V – de contribuições;
VI – de serviços;
VII – de transferências correntes;
VIII – outras receitas correntes.

§ 2º É vedada a dedução ou exclusão de qual-
quer parcela de receita vinculada à finalidade especí-
fica ou transferida aos demais entes da Federação a 
qualquer título.

§ 3º O percentual previsto no caput será integra-
lizado evoluindo de, no mínimo, oito e meio por cento 
em 2008, para nove por cento em 2009 e nove e meio 
por cento em 2010, alcançando dez por cento em 2011.

Art. 3º Os Estados aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, montante igual ou 
superior a doze por cento da arrecadação dos impos-
tos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios.

Parágrafo único. Os Estados que, na data de iní-
cio da vigência desta Lei, apliquem percentual inferior 
ao especificado no caput deste artigo, considerando-
-se o disposto nos arts. 17, 18 e 19, deverão elevar 
gradualmente o montante aplicado, para que atinjam 
o percentual mínimo no exercício financeiro de 2011, 
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reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quar-
to por ano.

Art. 4º Os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, montante igual 
ou superior a quinze por cento da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 
que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, 
da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os Municípios que, na data do 
início da vigência desta Lei, apliquem percentual inferior 
ao especificado no caput deste artigo, considerando-
-se o disposto nos arts. 17, 18 e 19, deverão elevar 
gradualmente o montante aplicado, para que atinjam 
o percentual mínimo no exercício financeiro de 2011, 
reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quar-
to por ano.

Art. 5º O montante a ser aplicado anualmente 
em ações e serviços públicos de saúde por parte do 
Distrito Federal deverá corresponder, pelo menos, ao 
somatório dos percentuais mínimos de vinculação es-
tabelecidos para os Estados e para os Municípios nos 
arts. 3º e 4º, calculados separadamente.

Parágrafo único. Aplicam-se ao Distrito Federal 
as disposições constantes dos parágrafos únicos dos 
arts. 3º e 4º.

Art. 6º Está compreendida na base de cálculo dos 
percentuais dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios qualquer compensação financeira proveniente 
de impostos e transferências constitucionais previstos 
no § 2º do art. 198 da Constituição Federal, já institu-
ída ou que vier a ser criada, bem como a dívida ativa, 
a multa e os juros de mora decorrentes dos impostos.

Art. 7º Os recursos de que trata esta Lei serão 
recolhidos e movimentados até sua destinação final 
com gastos em ações e serviços públicos de saúde em 
contas específicas mantidas em instituição financeira 
oficial, na forma do § 3º do art. 164 da Constituição 
Federal, sob responsabilidade do gestor do respectivo 
fundo de saúde.

§ 1º Em caso de não haver instituição financei-
ra oficial no Município, os recursos de que trata o art. 
4º desta Lei poderão ser recolhidos e movimentados 
em contas mantidas em instituição financeira privada.

§ 2º Os recursos de que trata esta Lei, enquan-
to não forem utilizados em ações e serviços públicos 
de saúde, poderão ser objeto de aplicação financeira 
nas contas especificadas no caput e no § 1º, não sen-
do considerados, para fins de apuração dos recursos 
mínimos previstos nesta Lei, os rendimentos dessas 
aplicações.

Art. 8º Para a fixação inicial dos valores corres-
pondentes aos recursos mínimos estabelecidos nes-
ta Lei, será considerada a receita estimada na lei do 

orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei 
que autorizar a abertura de créditos adicionais.

Art. 9º As diferenças entre a receita e a despesa 
previstas e as efetivamente realizadas que resultem no 
não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios 
serão apuradas e corrigidas a cada quadrimestre do 
exercício financeiro.

Art. 10. Para efeito de cálculo dos recursos mí-
nimos a que se refere esta Lei, serão consideradas:

I – as despesas liquidadas no exercício;
II – as despesas empenhadas e não liquidadas, ins-

critas em restos a pagar até o limite das dispo-
nibilidades de caixa ao final do exercício, conso-
lidadas no fundo de saúde.

§ 1º Os recursos provenientes do cancelamento 
ou da prescrição de restos a pagar, inscritos na forma 
do inciso II deste artigo, deverão ser, necessariamen-
te, aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, os recursos 
deverão ser, efetivamente, aplicados em ações e ser-
viços de saúde até o término do exercício seguinte ao 
do cancelamento ou da prescrição dos respectivos 
restos a pagar, sem prejuízo do percentual mínimo a 
ser aplicado no exercício correspondente.

§ 3º Para a União, as despesas de juros e amor-
tizações, no exercício em que ocorrerem, decorrentes 
de recursos de operações de crédito utilizados após 
a entrada em vigor desta Lei, para financiar ações e 
serviços públicos de saúde, integrarão o montante 
considerado para o cálculo dos valores mínimos cons-
titucionalmente exigidos.

§ 4º Para os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, as despesas de juros e amortizações, no exer-
cício em que ocorrerem, decorrentes de recursos de 
operações de crédito utilizados a partir de 1º de janeiro 
de 2000 para financiar ações e serviços públicos de 
saúde integrarão o montante considerado para o cál-
culo dos valores mínimos constitucionalmente exigidos.

§ 5º Para a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, as despesas listadas no art. 18, no 
exercício em que ocorrerem, realizadas com receitas 
oriundas de operações de crédito contratadas para 
financiá-las não integrarão o montante considerado 
para o cálculo do percentual mínimo constitucional-
mente exigido.

§ 6º Os recursos provenientes de taxas, tarifas 
ou multas, bem como de pagamento pela prestação de 
serviços de assistência à saúde, arrecadados por enti-
dades da área da saúde integrantes da administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios deverão ser aplicados em 
ações e serviços públicos de saúde, porém não serão 
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considerados para fins de apuração da aplicação dos 
recursos mínimos de que tratam os arts. 2º, 3º, 4º e 5º.

§ 7º Na eventualidade de aplicação, em ações e 
serviços de saúde, de valores abaixo do mínimo es-
tipulado por esta Lei em um determinado exercício, a 
diferença entre o mínimo previsto e o valor efetivamente 
aplicado, em valores absolutos, deverá ser compensada 
no exercício subsequente, conforme disposto em regu-
lamento, sem prejuízo da aplicação do montante míni-
mo para o exercício em curso e das sanções cabíveis.

Art. 11. São vedadas a limitação de empenho e 
a movimentação financeira que comprometam a apli-
cação dos recursos mínimos de que tratam os arts. 
2º, 3º, 4º e 5º.

Art. 12. É vedado à União, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios excluir da base de cálculo 
das receitas de que trata esta Lei quaisquer parcelas 
de impostos ou transferências constitucionais vincu-
ladas a fundos ou despesas, quando da apuração do 
percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços 
públicos de saúde.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput 
aplica-se à parcela adicional do imposto de que trata 
o inciso II do art. 155 da Constituição Federal vincula-
da ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Art. 13. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes 
orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de 
aplicação dos fundos de saúde da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados 
de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

Art. 14. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
destinados a despesas correntes e de capital referentes 
a ações e serviços públicos de saúde a serem executa-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Muni-
cípios serão transferidos diretamente aos respectivos 
fundos de saúde, de forma regular e automática, em 
conformidade com critérios de transferências em cotas 
previstas na programação e no monograma aprovados 
pelo Conselho Nacional de Saúde, dispensada a cele-
bração de convênio ou outros instrumentos jurídicos.

Parágrafo único. Em situações específicas, pode-
rão ser transferidos recursos aos fundos de saúde me-
diante a celebração de convênio ou outros instrumen-
tos jurídicos, respeitadas as normas de financiamento.

Art. 15. O rateio dos recursos da União transferi-
dos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para ações e serviços públicos de saúde será realiza-
do segundo o critério das necessidades de saúde da 
população e levará em consideração as dimensões 
epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espa-
cial, a capacidade de oferta de ações e de serviços 
de saúde e a necessidade de reduzir as desigualda-
des regionais.

§ 1º A equalização dos recursos transferidos aos 
Estados e ao Distrito Federal será atingida, progressi-
vamente, até o exercício financeiro de 2011.

§ 2º O Poder Executivo definirá e publicará, anual-
mente, utilizando metodologia pactuada pelos gestores 
das três esferas de governo e aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, os montantes a serem transferidos 
a cada Estado, Distrito Federal e Município para custeio 
das ações e serviços públicos de saúde.

§ 3º O Poder Executivo manterá os Conselhos 
de Saúde e os Tribunais de Contas de cada ente da 
Federação informados sobre os montantes de recursos 
previstos para transferência da União para Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

§ 4º Os recursos destinados a investimentos te-
rão programação realizada anualmente e serão dis-
tribuídos em proporção inversa à capacidade da rede 
assistencial de saúde de cada Estado.

Art. 16. O rateio dos recursos dos Estados trans-
feridos aos Municípios para ações e serviços públicos 
de saúde será realizado segundo o critério de neces-
sidades de saúde da população e levará em consi-
deração as dimensões epidemiológica, demográfica, 
socioeconômica, espacial e a capacidade de oferta de 
ações e de serviços de saúde.

§ 1º Os Planos Estaduais de Saúde deverão ex-
plicitar a metodologia de alocação dos recursos esta-
duais aos Municípios e a previsão anual de recursos 
para cada Município, pactuadas pelos gestores esta-
duais e municipais e aprovadas pelo Conselho Esta-
dual de Saúde.

§ 2º O Poder Executivo manterá os respectivos 
Conselho de Saúde e Tribunal de Contas informados 
sobre os montantes de recursos previstos para trans-
ferência do Estado para os Municípios.

Art. 17. Para os efeitos desta Lei e do art. 198 da 
Constituição Federal, considerar-se-ão despesas com 
ações e serviços públicos de saúde aquelas de custeio 
e de capital, compreendidas nestas as despesas de 
investimento, financiadas por qualquer das três esferas 
de governo, relacionadas a programas finalísticos e de 
apoio que atendam às seguintes diretrizes;

I – sejam destinadas a ações e serviços de acesso 
universal;

II – estejam em conformidade com objetivos e metas 
explicitados nos planos de saúde de cada ente 
da Federação;

III – sejam de responsabilidade específica do setor 
saúde, não se aplicando a despesas relaciona-
das a outras políticas públicas que atuam sobre 
determinantes sociais e econômicos, ainda que 
incidentes sobre as condições de saúde da po-
pulação.
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Parágrafo único. Além de atender aos critérios 
estabelecidos no caput, as despesas com ações e 
serviços públicos de saúde, realizadas pela União, pe-
los Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
deverão ser financiadas com recursos movimentados 
por meio dos respectivos fundos de saúde.

Art. 18. Observadas as disposições do art. 17, 
somente serão consideradas despesas com ações 
e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para 
a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde que se enquadrarem em qualquer dos seguintes 
campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e 
a sanitária;

II – atenção integral e universal à saúde em todos os 
níveis de complexidade, incluindo a assistência 
terapêutica e a recuperação de deficiências nu-
tricionais;

III – capacitação do pessoal de saúde do SUS:
IV – desenvolvimento científico e tecnológico e controle 

de qualidade promovidos por instituições do SUS;
V – produção, aquisição e distribuição de insumos 

para os serviços de saúde do SUS, tais como 
imunobiológicos, sangue, hemoderivados, medi-
camentos e equipamentos médico-odontológicos:

VI – saneamento básico de domicílios ou de pequenas 
comunidades, desde que aprovado pelo Conse-
lho de Saúde do ente da Federação financiador 
da ação;

VII – saneamento básico dos distritos sanitários es-
peciais indígenas e de comunidades remanes-
centes de quilombos;

VIII – manejo ambiental vinculado diretamente ao 
controle de vetores de doenças;

IX – apoio administrativo realizado por instituições do 
SUS, desde que vinculado à execução das ações 
relacionadas neste artigo;

X – gestão do sistema público de saúde e operação 
de unidades prestadoras de serviços públicos 
de saúde:

XI – remuneração do pessoal de saúde em atividade 
nas ações de que trata este artigo, incluindo os 
encargos sociais;

XII – construção, ampliação e reforma de estabeleci-
mentos de saúde do SUS.

Art. 19. Não constituirão despesas com ações 
e serviços públicos de saúde, para fins de apuração 
dos percentuais mínimos de que trata esta Lei, aque-
las decorrentes de:

I – pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive 
dos servidores da saúde;

II – pessoal ativo da área de saúde quando em ativi-
dade alheia à área;

III – assistência à saúde que não atenda ao princípio 
de acesso universal;

IV – merenda escolar e outros programas de alimen-
tação, ainda que executados em unidades do 
SUS, ressalvado o disposto no inciso II do art. 18;

V – saneamento básico financiado ou que vier a ser 
mantido com recursos provenientes de taxas, 
tarifas ou preços públicos:

VI – limpeza urbana e remoção de resíduos;
VII – assistência social:
VIII – preservação e correção do meio ambiente re-

alizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
entes da Federação ou por entidades não go-
vernamentais;

IX – obras de infraestrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede 
de saúde:

X – ações e serviços públicos de saúde custeados com 
recursos distintos dos especificados na base de 
cálculo definida nesta Lei ou vinculados a fundos 
específicos distintos daqueles da saúde.

Art. 20. Os órgãos de saúde da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público, das prestações de contas periódicas da área 
da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e 
de instituições da sociedade, com ênfase para o que 
se refere a:

I – comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei;
II – relatório de gestão do SUS;
lII – avaliação do conselho de saúde sobre a gestão do 

SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.

Parágrafo único. A transparência e a visibilidade 
serão asseguradas mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante o 
processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

Art. 21. Os órgãos de saúde da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios manterão 
registro contábil auxiliar relativo às despesas efetuadas 
com ações e serviços públicos de saúde.

Art. 22. O gestor de saúde promoverá, em tempo 
hábil, a consolidação das contas referentes às despe-
sas com ações e serviços públicos de saúde executa-
das por órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do respectivo ente da Federação.

Art. 23. As receitas correntes e as despesas com 
ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e 
publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como 
em demonstrativo próprio que acompanhará o relatório 
de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.
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Art. 24. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de recursos 
públicos prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, o cumprimento do disposto no art. 198 
da Constituição e nesta Lei.

Art. 25. A prestação de contas prevista no art. 
24 conterá demonstrativo das despesas com saúde 
integrante do Relatório Resumido da Execução Or-
çamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer 
prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 
101, de 2000.

Art. 26. O Poder Legislativo, diretamente ou com 
o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de con-
trole interno e do Conselho de Saúde de cada ente 
da Federação, fiscalizará o cumprimento das normas 
desta Lei, com ênfase no que diz respeito:

I – à elaboração do plano de saúde anual;
II – ao cumprimento das metas para a saúde estabe-

lecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – à aplicação dos recursos mínimos em ações e 

serviços públicos de saúde, observadas as re-
gras previstas nesta Lei;

IV – à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;
V – à destinação dos recursos obtidos com a aliena-

ção de ativos adquiridos com recursos vincula-
dos à saúde.

Parágrafo único. Compete ao Tribunal de Contas, 
no âmbito de sua competência, verificar a aplicação 
dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de 
saúde de cada ente da Federação sob sua jurisdição, 
observadas as normas estatuídas nesta Lei.

Art. 27. Sem prejuízo das atribuições próprias 
dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas, o 
Poder Executivo manterá sistema de registro eletrôni-
co centralizado das informações referentes aos orça-
mentos públicos de saúde da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, garantido o acesso 
público às informações.

§ 1º O Sistema de Informação sobre Orçamen-
to Público em Saúde, ou outro sistema que venha a 
substituí-lo, apresentará as seguintes características:

I – obrigatoriedade da inserção e atualização perma-
nente de dados pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios;

II – caráter declaratório;
III – processos informatizados de declaração, arma-

zenamento e extração dos dados;
IV – disponibilidade do programa de declaração aos 

interessados;
V – publicidade das informações declaradas e dos 

indicadores calculados;

VI – realização de cálculo automático dos percentuais 
mínimos aplicados em ações e serviços públicos 
de saúde previstos nesta Lei;

VII – presença de mecanismos que promovam a cor-
respondência dos dados declarados na base de 
dados com os demonstrativos contábeis publica-
dos pelos entes da Federação.

§ 2º Atribui-se ao declarante a responsabilidade:

I – pela inserção de dados no programa de declaração;
II – pela fidedignidade dos dados declarados em re-

lação aos demonstrativos contábeis;
III – pela veracidade das informações inseridas na 

base de dados.

§ 3º Os resultados do monitoramento e da ava-
liação previstos neste artigo serão apresentados de 
forma sistêmica e objetiva, inclusive por meio de in-
dicadores de desempenho e integrarão o relatório de 
gestão de que trata o art. 4º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.

§ 4º O órgão responsável pela administração do 
sistema de que trata o caput, sempre que verificar o 
descumprimento das disposições previstas nesta Lei, 
dará ciência ao chefe do Poder Executivo do ente da 
Federação envolvido, ao respectivo Conselho de Saú-
de, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
(Denasus), ao Ministério Público, à Controladoria-Geral 
da União e ao Tribunal de Contas com jurisdição no 
território do ente da Federação, para a adoção das 
medidas cabíveis.

Art. 28. Os Poderes Executivos da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios disponibili-
zarão, aos respectivos Tribunais de Contas, informações 
sobre o cumprimento desta Lei, com a finalidade de 
subsidiar as ações de controle e fiscalização.

Art. 29. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas 
atribuições, avaliarão, a cada quadrimestre, o relatório 
do gestor de saúde sobre a repercussão da execução 
desta Lei nas condições de saúde e na qualidade dos 
serviços de saúde à disposição das populações ads-
tritas e encaminharão, ao chefe do Poder Executivo do 
respectivo ente da Federação, as indicações para que 
sejam aduladas as medidas corretivas necessárias.

§ 1º O gestor do fundo de saúde de cada ente 
da Federação deverá submeter, até dez dias após o 
encerramento de cada bimestre, ao respectivo Con-
selho de Saúde, relatório consolidado contendo o 
resultado da execução orçamentária e financeira no 
âmbito da saúde.

§ 2º O Conselho de Saúde deverá certificar, até 
quinze dias após o encerramento do bimestre, o cum-
primento das disposições previstas nesta Lei, com a 
finalidade de subsidiar a elaboração do demonstrati-

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39375 

vo das despesas com saúde que integrará o relatório 
resumido da execução orçamentária.

Art. 30. Para fins de efetivação do disposto no in-
ciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição 
Federal, o condicionamento da entrega de recursos 
poderá ser feito no exercício seguinte àquele em que 
houver o descumprimento da aplicação dos valores 
correspondentes aos percentuais mínimos em ações 
e serviços públicos de saúde em conformidade com 
as normas estatuídas nesta Lei.

§ 1º Os efeitos da medida prevista no caput se-
rão suspensos imediatamente após a regularização da 
situação por parte do ente da Federação, mediante a 
comprovação de aplicação adicional do valor corres-
pondente à parcela do percentual mínimo que deixou 
de ser aplicada no exercício anterior, sem prejuízo do 
percentual mínimo a ser aplicado no exercido corrente.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o valor corres-
pondente à parcela do percentual mínimo que deixou 
de ser aplicada no exercício anterior poderá ser dividi-
do em cotas, considerando-se regularizada a situação 
quando houver a comprovação de aplicação das cotas 
previstas até o mês anterior àquele em que ocorrer a 
demonstração da regularização.

§ 3º Na hipótese de descumprimento dos percen-
tuais mínimos por parte dos Estados, do Distrito Fede-
ral ou dos Municípios, as transferências voluntárias da 
União poderão ser restabelecidas desde que o ente 
beneficiário comprove o cumprimento das disposições 
dos §§ 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação vigente.

§ 4º Os efeitos da medida prevista no caput se-
rão restabelecidos se houver interrupção do cumpri-
mento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo ou se for 
constatado erro ou fraude, sem prejuízo das sanções 
cabíveis ao agente que agir, induzir ou concorrer, dire-
ta ou indiretamente, para a prática do ato fraudulento.

Art. 31. As infrações dos dispositivos desta Lei 
serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, 
de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 
de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992; e demais normas da legislação pertinente.

Art. 32. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 33. Revogam-se o art. 35 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e o § 1º do art. 3º da Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Senado Federal, 12 de maio de 2008. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 121, de 2007 – Complementar, vai às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais. 

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

O Senador Pedro Simon é o primeiro orador 
inscrito; em seguida, o Líder Humberto Costa. Eu me 
inscrevi para uma comunicação inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero confirmar 
a minha inscrição para após a Ordem do Dia, como 
Liderança da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem. Senador Humberto Costa, como 
Líder; depois Senador Armando Monteiro, como líder 
do PTB; e Mário Couto, como Líder da Minoria, após 
a Ordem do Dia.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Supremo Tribunal 
Federal deverá decidir a representação feita pela OAB 
com relação à validade do Ficha Limpa. 

A questão foi considerada uma grande vitória da 
sociedade, praticamente aprovada, embora com em-
pate de 5 x 5, mas valeu a tese de que não tendo um 
ano de existência antes da eleição, não poderia valer 
para a eleição do ano passado. 

Mas todo o conteúdo, toda a resposta, toda a 
interpretação que se tirou da decisão do Supremo foi 
no sentido de que valeria a partir da próxima eleição, 
isto é, a partir da eleição do ano que vem.

Eis que as manchetes da imprensa, os noticiá-
rios e os comentaristas estão a falar na possibilidade 
de que interpelações de advogados, solicitações de 
causas A, B ou C levariam à tese, a rigor, do esvazia-
mento do projeto Ficha Limpa. Eu, sinceramente, não 
acredito. Essa foi uma vitória da sociedade brasileira, 
foi uma vitória do povo brasileiro. Foi um projeto de 
iniciativa popular que contou com 1,4 milhão de assi-
naturas mais cerca de dois milhões de assinaturas de 
solidariedade via Internet. Essa foi considerada uma 
vitória muito grande da sociedade brasileira.

Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal, 
via não sei que tipo de fórmula ou de ação por parte 
de outras partes interessadas no sentido contrário, 
altere a sua posição. Eu duvido que caia no Supremo 
a decisão sobre o Ficha Limpa, que foi considerada 
uma grande vitória da sociedade brasileira, um ato de 
respeito do Congresso Nacional. 

Nós sabemos: não fora a manifestação popular, 
o Congresso não teria votado. Mas teve mérito o Con-
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gresso Nacional ao se dobrar á iniciativa popular. E, 
agora, o Supremo invalidar? Eu não acredito. 

Nós já reparamos até que na própria votação 
dessa matéria, cinco a cinco, os argumentos são va-
riáveis, as interpretações podem ser diferentes. Aqui, 
nessa questão, eu creio que é o momento de a socie-
dade poder confiar nas suas instituições. 

O Supremo vive uma hora muito delicada. A Jus-
tiça, o Judiciário brasileiro está num momento quase 
que num debate igual ao nosso aqui no Congresso. 
Até surpreende, essas pesquisas de opinião pública, 
que são feitas de quando em quando, e que nós, Con-
gresso Nacional, e nós, políticos, somos colocados 
entre aqueles que têm a menor credibilidade popular; 
o Judiciário, que durante muito tempo esteve lá em 
cima, baixou, baixou um bocado no conceito popular. 

Eu tenho e sempre tive o maior respeito pela 
Justiça brasileira, principalmente eu que venho do 
Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, atra-
vés da história, nós temos um Judiciário que merece 
crédito e cuja história é feita de grandes nomes e de 
grandes líderes. 

São duas as questões que estão lá no Supremo. 
A outra é o Conselho Nacional de Justiça. Eu me lem-
bro do Ministro Jobim, Presidente do Supremo, que 
foi o grande responsável pela passagem do projeto 
por esta Casa, foi fruto da sua liderança e da sua ca-
pacidade um entendimento entre o contexto geral e o 
próprio Judiciário.

Nesta Casa se defendia a tese de que no Conse-
lho, tanto da Justiça quanto da Promotoria, deveria ter 
pessoas também neutras, estranhas ao Judiciário ou à 
Procuradoria. E o Judiciário não aceitou. E o Ministro 
Jobim defendeu essa tese perante nós. Eu, que era 
dos que achava que deveria ter gente fora do próprio 
Poder, me rendi aos argumentos do Jobim. Assim está 
o Judiciário. Mostrou conselhos da Justiça e da Procu-
radoria compostos por integrantes do Poder. 

Agora, o Senador Demóstenes, Procurador, foi 
Procurador-Geral do Estado de Goiás, Senador da Re-
pública, brilhante, diga-se de passagem, está colhendo 
assinaturas – e eu assinei – para um projeto que em 
minha opinião é o óbvio. 

Quando nós criamos o Conselho Nacional de Jus-
tiça e o outro conselho com relação aos procuradores, 
é evidente que estávamos criando um órgão para ter 
autoridade da coordenação geral do Poder Judiciário. 
E dizia o Jobim, quando Presidente do Supremo, que 
a gente pensa que o Presidente do Supremo, o Su-
premo é o coordenador, manda, determina, nos outros 
órgãos e tribunais. Não. Eles têm a autonomia deles. E 
nós não temos nem como decidir se eles aumentam ou 
não aumentam os seus vencimentos; se eles punem 

ou não punem as pessoas que cometem irregularida-
des. Cada um tem a sua autonomia.

O Conselho foi criado para isso: ser o órgão coor-
denador, orientador, determinador das normas gerais. 

Pois, agora, uma representação ao Supremo. 
Eles vão decidir se o Conselho Nacional de Justiça 
pode, por fonte própria, analisar, discutir e debater uma 
questão referente a um membro do poder. E está lá 
uma representação dizendo que não pode.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Senador.

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

Dizendo que não pode, que o juiz tem que ser 
analisado, primeiro, lá na origem. Depois, lá no tribu-
nal. E, em grau de recurso, ao final, ir para o Conselho.

Então, para que o Conselho? Para criar mais um 
órgão e tudo mais?

Já lhe darei a palavra, Senador.
Eu acho que a ilustre Ministra Calmon, a Cor-

regedora, não foi feliz na sua entrevista. Não foi feliz, 
perdoe-me, a ilustre Ministra, mas ela fez um tom... Ela 
depois reconsiderou, deu uma explicação, que ela está 
falando em teses etc. Mas a frase, em si, foi infeliz. Eu 
reconheço que foi infeliz. 

E até reconheço que...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
a Justiça brasileira é uma entidade composta de gente 
íntegra, séria, honesta, respeitável. Tem exceções. A 
exceção é que está errada. Mas, daí, usar esse pre-
texto, numa entrevista infeliz, para agora querer dizer 
que o Conselho, lá no final... Aí é tratar da prescrição. 
Já acontece com a gente assim.

Quantas pessoas o Supremo condenou até hoje? 
Quantos políticos, quantos empregados? Quantos? 
Querer levar isso daqui para lá eu não aceito.

Pois não, Senador.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Sena-

dor Pedro Simon, eu quero, antes de mais nada, pa-
rabenizá-lo pela escolha do tema que V. Exª traz aqui, 
na tarde de hoje. Eu quero, inclusive, dizer da minha 
concordância total com as suas palavras. Eu entendo 
que essa ação direta de inconstitucionalidade, quanto 
a essa responsabilidade que tem o CNJ, é um malefí-
cio para o nosso País muito grande, do meu ponto de 
vista. Aliás, muito do que permeou a discussão que 
aconteceu nas Bancadas desta Casa, quando aqui fi-
zemos a votação do representante do Senado no CNJ, 
era justamente saber qual a posição do representante 
em relação a essa tentativa de decisão. Era a preocu-
pação de que o CNJ se transformasse quase em um 
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órgão decorativo. Sabemos como, nos Estados, fun-
cionam as corregedorias, a importância e o peso do 
corporativismo entre os próprios magistrados. O CNJ 
vinha fazendo um trabalho importante em promover 
punições, em tirar do Poder Judiciário aquelas figuras. 
Como em qualquer atividade social existem as boas 
e más. Portanto...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Jesus Cristo escolheu dois e errou no principal, no 
ministro da fazenda. Acontece.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Exata-
mente. Agora, queria pedir o apoio de V. Exª e de todos 
os nossos pares. O nobre Senador Demóstenes Tor-
res, de Goiás, apresentou uma emenda constitucional 
dando ao CNJ esse poder. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 
do microfone.).

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Exa-
tamente. Porque se houver...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
que ele está fazendo já é, mas por enquanto temos de 
votar com urgência a emenda dele.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Se 
houver uma interpretação do Supremo dizendo que é 
inconstitucional, deve ser dever do Congresso Nacio-
nal tornar esse papel constitucional. Parabéns a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Acho 
que V. Exª, como Líder, deve propor urgência, urgentís-
sima para essa emenda. É daquelas que a gente de-
veria votar imediatamente. Havendo um entendimento 
de todos, poderíamos fazer uma votação urgente antes 
de votarem lá. Agradeço o aparte de V. Exª.

Só para encerrar, Srª Presidente.
Eu dou nota 10 ao Ministro Dipp, que foi o corre-

gedor-geral e que durante dois anos teve uma atuação 
excepcional de dignidade, de correção, mostrando como 
pode funcionar e funcionar muito bem aquela entidade.

Eu faço um apelo ao Presidente do Supremo: a 
nota que ele deu, as críticas feitas à Ministra Calmon... 
Eu concordo que ela não foi feliz, por amor de Deus! 
Não vamos mexer com uma instituição que está tão 
séria, que está tão importante e que nós temos que 
copiar e não destruir.

Obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem. Presidente, eu gostaria de confirmar a minha 
inscrição para falar como comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é a segunda. O primeiro é o Senador 
Paulo Paim. 

Assim, vou dar a palavra ao Senador Paulo Paim 
já como comunicação inadiável e, em seguida, vamos 
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se 
houver vaga ainda, eu gostaria de me inscrever para 
a terceira comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, eu uso o meu espaço da comunicação 
inadiável para fazer uma homenagem a um amigo meu, 
gaúcho, que faleceu, e o faço nos seguintes termos:

Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro o voto de pesar 
pelo falecimento de Luiz Carlos Machado, o Escurinho. 
E sei que o faço, porque tinha uma relação de amizade 
com ele, em nome dos três senadores do Rio Grande. 

Srª Presidente, o esporte brasileiro, em especial o 
futebol, perdeu na noite de ontem, terça-feira, um dos 
grandes nomes dos anos 70 e 80: Luiz Carlos Macha-
do, o Escurinho, faleceu em Porto Alegre aos 61 anos, 
exatamente a minha idade, devido a parada cardíaca.

Multicampeão com a camisa do Internacional, 
ele costumava entrar e decidir as partidas. Me lembro 
do time comandado por Dino Sani e depois do lendá-
rio esquadrão de Rubens Minelli, ao lado de Manga, 
Figueiroa, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Dario e tan-
tos outros.

Escurinho atuou também pelo Palmeiras, Inter de 
Limeira, Barcelona, Coritiba, Vitória, Bragantino, Caxias, 
La Serna, na China, e Avenida – Rio Grande do Sul.

O ex-jogador, Srª Presidente, lutava contra a dia-
betes e também insuficiência renal. 

Ele está sendo velado nesse momento na Capela 
Nossa Senhora das Vitórias, no Estádio Beira-Rio, lá 
em Porto Alegre.

O Sepultamento está marcado para às 17 horas, 
no cemitério João XXIII, na capital gaúcha. 

Para tanto, Srª Presidente, em nome dos três 
Senadores gaúchos, gostaria que o presente voto 
fosse encaminhado para o Sr. Cássio Machado, filho, 
no seguinte endereço: Avenida Lídio Batista Soares, 
246, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

Fizemos essa homenagem ao Escurinho e lembro 
aqui a todos de forma bem, diria, tranqüila, porque ele 
era muito tranqüilo, que a maioria dos gols que Escu-
rinho fez ao longo de sua carreira foram de cabeça. 
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Ele entrava no segundo tempo, inúmeras vezes ia lá, 
metia a bola no centro da área, e era gol certo. 

Fica aqui a minha homenagem a esse guerreiro, 
a esse lutador que pelou como sempre fez dentro dos 
campos, pelou pela vida, foram anos sofrendo pela 
diabete, mas que veio a falecer infelizmente.

Era isso.
Agradeço a V. Exª por ter me garantido essa opor-

tunidade de lembrar a caminhada desse guerreiro, meu 
amigo, falecido, o Escurinho.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.194, DE 2011

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento 
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Luiz Carlos Machado, o Escurinho.

O esporte brasileiro, em especial o futebol, perdeu 
na noite de ontem, terça-feira, um dos seus grandes 
nomes dos anos 70 e 80.

Luiz Carlos Machado, o Escurinho, faleceu em 
Porto Alegre, aos 61 anos, devido à parada cardíaca.

Multicampeão com a camisa do Internacional, ele 
costumava entrar e decidir as partidas do time coman-
dado por Dino Sani e depois no lendário esquadrão de 
Rubens Minelli ao lado de Manga, Figueroa, Falcão, 
Carpegiani, Valdomiro e Dario.

Escurinho atuou também pelo Palmeiras, Inter 
de Limeira, Barcelona de Guayaquil (Equador), Cori-
tiba, Vitória, Bragantino, Caxias, La Serna (China) e 
Avenida (RS).

O ex-jogador lutava contra a diabetes e insufici-
ência renal. Ele está sendo velado na Capela Nossa 
Senhora das Vitórias, no estádio Beira-Rio. O sepul-
tamento está marcado para às 17 horas no cemitério 
João 23, na capital gaúcha.

Para tanto gostaria que o presente voto fosse 
encaminhado para o Sr. Cássio Machado (filho), no 
seguinte endereço: Av. Lídio Batista Soares, nº 246, 
Cachoeirinha – RS – CEP 94.935-410.

Sala das Sessões,  Senador Paulo Paim – Ana 
Amélia – Pedro Simon.

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.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
a V. Exª para me inscrever para falar com líder do PSDB.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Da mesma forma, Presidente, a inscrição pela lide-
rança do PSOL.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, 
como orador inscrito.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou muito 
preocupado com o debate sobre a Federação, sobre 
esse pacto entre Estados e União. E quero chamar a 
atenção aqui do Governo Federal para a responsabili-
dade dele na construção desse pacto federativo e das 
boas relações federativas neste País.

Senador Aloysio Nunes, estou convencido, a 
partir de debates que estamos fazendo na Comissão 
de Assuntos Econômicos e a partir da discussão de 
royalties , de que estamos vivendo um período de 
centralização mais do que excessiva de arrecadação 
de recursos nas mãos da União.

Trago dados aqui das receitas arrecadadas em 
2008: a União arrecadou 68%; depois de transferidas, 
ficou com 54%. Estados, 27%; Municípios, 5%. 

A forma como tratamos a dívida dos Estados. 
Hoje, qualquer empresa que vai ao BNDES conse-
gue pegar financiamento entre 4% a 8%. Pois bem, 
os Estados brasileiros têm uma dívida que é de 6% a 
9% mais IGPDI. Estão pagando juros de dívida entre 
17% a 20%, ou seja, o Tesouro está lucrando com as 
dívidas dos Estados. Tivemos a Lei Kandir. Agora, bem 
alertou o Senador Alvaro Dias, a Emenda nº 29 coloca 
responsabilidades a mais para os Estados e Municí-
pios, mas não define as responsabilidades da União.

Trago outros dados aqui: nos últimos quatro anos, 
entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu, 
em termos reais, 25,9%; as transferências da União 
para Estados e Municípios, apenas 15%.

Devo chamar a atenção das Srªs e dos Srs Se-
nadores: a discussão sobre partilha, como está sen-
do feita, significa mais concentração de recursos nas 
mãos da União, porque acaba a participação especial 
e aumenta a concentração do Governo, porque a União 
fica com o óleo cru. A proposta do Governo para esta 
Casa, Senadora Ana Amélia – ontem houve uma outra 
rodada de negociações no Ministério da Fazenda –, 
foi a seguinte, em que o Governo disse: “Eu contribuo 
com R$1,8 bilhão”. Na verdade, não é R$1,8 bilhão. 
Fizemos o cálculo de 2010, e dá R$1,3 bilhão, o que 
significa 0,15% de toda a sua arrecadação federal.

O nosso sentimento agora, do Estado do Rio de 
Janeiro, é mais ou menos o seguinte: a proposta do 
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Governo é: “Apresentei isso. Matem-se agora no Se-
nado Federal e na Câmara Federal”. 

Por isso, quero fazer um alerta aos Senadores 
dos mais diversos Estados desta Federação: estou 
convencido de que a forma como está sendo encami-
nhada a tal reforma tributária, fatiada, é para nos atin-
gir de forma separada. Falo isso para dizer que nós 
temos um primeiro grande acordo. Qual é o primeiro 
grande acordo? Que Estados não produtores devem 
– e merecem – receber agora. Mas, para isso, quero 
apresentar aqui minhas propostas. 

Antes disso, Senadora Marta Suplicy, quero re-
futar alguns argumentos, porque chega a parecer que 
o Rio de Janeiro está nadando em dinheiro. Quero, 
primeiro, Senador Aloysio Nunes, dizer que, somada 
toda a arrecadação do Rio – royalties  do petróleo, 
FPE e ICMS – pelo PIB, nós temos a terceira menor 
arrecadação do País. O Rio está fazendo um grande 
esforço de pacificação; precisa avançar, contratar mais 
policiais, pagar melhores salários. Vamos ter Copa do 
Mundo, vamos ter Olimpíadas. 

Devo dizer, neste debate também, que temos que 
lembrar que, na Constituinte, no debate sobre petró-
leo e energia, na verdade, não tivemos a cobrança do 
ICMS na origem. Se fosse cobrada na origem, hoje, 
teríamos 8,5 bilhões por ano de ICMS na origem. Por 
isso, devo dizer que, hoje, a relação do ICMS com o 
PIB do Rio de Janeiro é uma das mais baixas do País; 
significa 5,4%, quando a média nacional é 7.4%.

Agora, Srs. Senadores, quero chamar a atenção 
de uma coisa neste debate: a regra que estão propon-
do é mexer nos critérios de distribuição de royalties  
e utilizar como critério o Fundo de Participação dos 
Estados. Quero chamar a atenção, Senador Aloysio 
Nunes, para um voto do Ministro do Supremo Gilmar 
Mendes: a forma como foi constituído e dividido o 
Fundo de Participação dos Estados é um absurdo por 
completo. Sabemos que foi uma Lei Complementar de 
1989; esta lei teria o prazo de dois anos para que este 
Congresso Nacional fizesse uma lei específica com 
critérios objetivos na divisão do FPE. Também quando 
foi feita a alíquota em 1989, não houve discussão em 
cima de critérios objetivos. Pergunto aqui: por que o 
Maranhão tem uma alíquota de 7.2%? Por que a Bahia 
tem uma alíquota de 9 pontos? 

Essa discussão do FPE, para mim, é muito impor-
tante, e chamo a atenção para esse voto do Ministro 
Gilmar Mendes, porque, até 2012, temos de discutir 
outra regra para o Fundo de Participação dos Estados. 
Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares porque, sin-
ceramente, sem discutir em conjunto toda a arrecada-
ção, estamos cometendo um grave equívoco. 

Acabo a minha intervenção trazendo aqui um ou-
tro número, que diz respeito à arrecadação da União 
em cada Estado da Federação. Veja bem: a União, no 
Rio de Janeiro, arrecadou, no ano de 2009, 115 bi-
lhões; devolveu 14 bilhões. No Estado de São Paulo, 
a União arrecadou 204 bilhões; devolveu em transfe-
rências 26 bilhões.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não estou aqui 
no debate do bairro, da luta pelo seu Estado apenas. 
Este Senador do Estado do Rio de Janeiro é um nor-
destino, paraibano, que defende o equilíbrio neste País 
de investimentos em políticas públicas. Mas chamo a 
atenção porque o debate de Federação não é um de-
bate simplesmente de maioria, de 24 a 3. O debate da 
Federação não pode ser feito dessa forma. Infelizmen-
te, estou chegando à conclusão de que, se não hou-
ver uma liderança política competente na construção 
desse diálogo confederativo – volto a dizer que não 
queremos tirar um centavo do Norte, Nordeste ou do 
Centro-Oeste... E chamo a atenção para esses núme-
ros, o que está sendo excessivo. Não se trata de um 
jogo de maioria ou de minoria.

Por isso, chamamos a atenção, em especial do 
Governo Federal, para que chame todos os Estados 
da Federação à mesa, para que discutamos uma sa-
ída, que passe pelo FPE, que passe pela discussão 
dos royalties . O caminho que estamos trilhando não 
é um bom caminho.

Concedo um aparte ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Senador Farias, em primeiro lugar, quero elogiar V. 
Exª pela escolha do tema. V. Exª fala com muita pro-
priedade sobre a centralização absurda dos recursos 
tributários e fiscais nas mãos da União. V. Exª fala com 
a propriedade de quem foi Prefeito – e bom Prefeito. O 
Senador Dornelles desenvolveu, na legislatura passada, 
um estudo sobre a evolução do nosso sistema tributá-
rio, cuja leitura é obrigatória para todos nós, apontando 
esse fenômeno que V. Exª menciona, ilustrando com 
números irrefutáveis que quem perdeu mais, entre 
Estados e Municípios, foram os Estados exatamente. 
No que diz respeito ao tema específico da partilha dos 
recursos provenientes da exploração do petróleo e do 
gás natural, estou com V. Exª, no sentido de que não 
podemos, em nenhuma hipótese, retirar dos Estados 
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo aquilo que eles 
já têm, porque é uma receita atribuída ao seu Estado, 
seguindo rigorosamente o critério constitucional. É a 
Constituição que determina a forma pela qual, o crité-
rio pelo qual, esses recursos devem ser distribuídos 
aos Estados e Municípios, que deverá ter um caráter, 
digamos, mitigador dos impactos eventualmente nega-
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tivos que a indústria do petróleo possa trazer para os 
Estados, em termos de sobrecarga da sua infraestru-
tura e dos seus serviços sociais. Além do mais, esse 
recurso já está incorporado à vida financeira do Rio 
de Janeiro. Ele já tem destinação orçamentária. Isso já 
vem acontecendo há muito tempo. De modo que seria 
sufocar, matar o Rio de Janeiro retirar recursos que 
ele recebe hoje muito justamente, segundo a letra e o 
espírito da Constituição, na partilha dos royalties  do 
petróleo. Creio que esta é uma discussão que requer 
realmente que a Presidência da República assuma 
com lealdade, a conduta, a liderança do processo, 
para evitar que, do resultado desse embate, a nossa 
Federação saia mais enfraquecida do que ela está 
hoje. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Aloysio Nunes, eu agradeço muito o aparte 
e a posição de V. Exª.

Eu queria encerrar meu pronunciamento dizendo 
o seguinte: nós do Estado do Rio não queremos tirar 
um centavo de nenhum Estado do País. E achamos 
que este debate está sendo conduzido de forma equi-
vocada. Querem fazer com que a gente fique aqui um 
disputando contra o outro.

Nossa proposta, vamos apresentar na hora certa. 
Já temos várias propostas que falam da participação 
especial das...

Mas eu cedo o aparte agora ao nobre Senador 
Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Se-
nador Lindbergh, apenas para cumprimentar V. Exª e 
dizer que suas palavras são as palavras do Rio de Ja-
neiro – só isso. V. Exª fala pelo Estado do Rio de Janeiro.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Todo o Brasil e todos os Senadores têm de saber que, 
neste assunto, eu sou liderado por V. Exª, Senador 
Francisco Dornelles.

Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 

Senador Lindbergh, V. Exª traz a essa tribuna um 
assunto extremamente polêmico. Polêmico porque o 
próprio Estado do Rio de Janeiro permitiu que assim 
ficasse. Nós, durante toda a votação deste projeto lá 
na Câmara dos Deputados, no mandato passado, nós 
insistimos várias vezes, todos os integrantes, da maioria 
dos Estados da Federação, para que o Rio de Janeiro 
sentasse à mesa e negociasse, através de seus repre-
sentantes, uma proposta que atendesse aos demais 
Estados da Federação.

(Interrupção do som.)

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Os 
representantes do Rio de Janeiro, em nenhum instan-

te, levaram em consideração esses convites ou essas 
convocações ou essas tratativas dos demais Estados 
da Federação para buscar o entendimento em relação 
a esta matéria. Hoje se chegou a este ponto. O Rio de 
Janeiro, de fato, radicalizou no passado, não abria mão 
de nada, entendendo o próprio Estado, através de seus 
representantes, que os demais Estados brasileiros nada 
teriam de direito a esses royalties , a esses recursos 
do pré-sal e se chegou aonde se chegou. Por essa 
razão é que está, neste momento – vamos até dizer 
–, na medida do pênalti. E os demais Estados brasilei-
ros não abrem mão de participar da riqueza nacional. 
Nós temos uma região nossa, o semiárido nordestino, 
onde temos, 22 milhões de pessoas que estão vivendo 
abaixo do nível de pobreza. Abaixo do nível de pobre-
za! E não é permitido que, no Brasil, exista parte do 
seu território com verdadeiros paraísos financeiros e a 
grande maioria ou parte da sua população vivendo em 
estado de miséria. Então, vamos continuar discutindo 
o assunto até os últimos momentos, que será defini-
do nesta ou na próxima semana. Mas, se o Estado do 
Rio de Janeiro não ceder, com certeza, o Plenário do 
Senado vai, sim, derrotar a intenção do Rio de ficar 
com a riqueza nacional, somando além daquilo que 
na verdade já tem.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Wilson Santiago, V. Exª sabe que sou parai-
bano, amo a Paraíba, amo o Nordeste e, em nenhum 
momento, falo em retirar recursos do Nordeste.

Chamo a atenção, Senador Wilson Santiago, para 
o fato de que quero somar novamente, discutir a arre-
cadação do Rio de Janeiro. V. Exª sabe qual é o FPE 
per capita do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem 
um FPE per capita de R$39,00, tem um ICMS do PIB 
muito baixo, é a terceira menor arrecadação pelo PIB. 
A discussão aqui não é essa; a discussão é de união 
de Estados não produtores, de Estados confrontantes, 
para discutir com a União e com a Petrobras quem vai 
pagar essa conta. Nós temos projetos muito concretos 
aqui para oferecer nesse debate de forma que a União 
tenha uma postura mais firme e assuma uma parcela 
maior no pagamento dessa conta.

Estou doido para debater isto, mas, como não 
tenho mais tempo, muito obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Lindbergh.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, como 
primeiro inscrito pela Liderança.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para constar na 
Mesa. Eu queria, inclusive, que esta minha consulta 
ficasse registrada nas notas taquigráficas deste Se-
nado. São 16 horas e 25 minutos. O Regimento e o 
acordo entre Líderes dizem que a Ordem do Dia deve 
começar às 16 horas. Pergunto a V. Exª: haverá Ordem 
do Dia? São 16 horas e 25 minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Haverá Ordem do Dia, Senador, assim que o 
Senador Humberto Costa fizer o seu pronunciamento, 
como Líder, por cinco minutos. Aí iniciaremos a Ordem 
do Dia com a votação da Medida Provisória.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, venho nesta tarde falar de 
um tema da atualidade: a saúde pública no Brasil. Todos 
sabem que tenho sido aqui uma das vozes a defender 
mais recursos para o Sistema Único da Saúde. Essa 
não é uma bandeira apenas minha, é de outros compa-
nheiros e companheiras aqui, mas é também dos mo-
vimentos sociais, dos profissionais de saúde, de várias 
lideranças, que estão à frente dessa luta pela saúde, 
pelo SUS e que conhecem as necessidades do País. 

A regulamentação da Emenda nº 29, matéria que 
já foi votada na Câmara e que está chegando ao Sena-
do, é fundamental para garantir que todos os Estados 
e Municípios brasileiros passem a cumprir a definição 
de gastos mínimos para a área da saúde, no cômputo 
das suas receitas. No entanto, nós entendemos que 
se fazem necessárias e essenciais – e creio que há 
um reconhecimento da sociedade dessa necessida-
de – novas fontes de recursos para a área da saúde. 

É importante que haja a sensibilização do Se-
nado, de todos os Senadores para essa situação, em 
vez de, simplesmente, ficarmos nos negando a deba-
ter esse tema e a demonizar a ideia de termos mais 
recursos para a área da saúde. No entanto, nós temos 
a plena consciência de que é necessário melhorar os 
mecanismos de controle e de eficiência dos gastos 
com saúde no Brasil. Essas questões não são exclu-
dentes; ao contrário, elas se completam e ambas são 
importantes para a melhoria da saúde pública no Brasil. 

É importante reconhecer os esforços do Ministé-
rio da Saúde, tendo à frente o Ministro Padilha, que já 
aplicou uma série de medidas para melhorar a gestão, 
combater a ineficiência e os ralos: a edição do Decreto 
nº 7.507, de 2011, que determina que as prefeituras 
administrem recursos da saúde, por meio de contas 
específicas e somente por meios rastreáveis; maior con-
trole sobre o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde, que coíbe cadastramento de profissionais 
com mais de dois cargos ou empregos públicos, com 
horários incompatíveis; o descredenciamento de 7.891 
agentes comunitários de saúde, de 1.137 equipes de 
saúde da família, de 914 equipes de saúde bucal em 
1.294 Municípios, por não cumprirem as regras de 
funcionamento das regras da Estratégia de Saúde da 
Família; auditoria em 57 serviços de hemoterapia e em 
mamógrafos de 823 Municípios.

Infelizmente, o Brasil não está imune a eventuais 
denúncias de irregularidades. Porém, quando surgem, 
elas são devidamente apuradas e rigorosamente pu-
nidas e combatidas.

Nesse final de semana, por exemplo, o programa 
Fantástico, da Rede Globo encontrou 1.200 ambulân-
cias novas que estavam paradas e identificou outros 
problemas. Em agosto, por exemplo, o Ministério da 
Saúde publicou a Portaria nº 2.026, criando novas me-
didas de qualificação e controle do Samu 192. Haverá 
a certificação de qualidade para os Municípios que 
cumprirem determinados critérios.

O Ministério da Saúde elabora regras para in-
serção do Samu em um sistema on-line de controle e 
transparência, que vai reunir informações detalhadas 
sobre as equipes e o funcionamento do serviço, como 
acontece, por exemplo, com a Estratégia de Saúde da 
Família e o programa Farmácia Popular.

Mas precisamos, ainda, ter o discernimento para 
identificar irregularidades e não condenar ações e 
programas...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para concluir, Senador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
tão importantes para a saúde o País e para a população.

Hoje, no Brasil, existem 1.788 ambulâncias do 
Samu que atendem a mais de 1.600 Municípios ou 
112 milhões de brasileiros.

O que devemos fazer é identificar as respon-
sabilidades e punir os responsáveis. É por isso que 
apresentei aqui o PLS nº 174, que institui a Lei de 
Responsabilidade Sanitária no âmbito do SUS, exa-
tamente para que situações como aquela possam ser 
objeto de investigação e para que existam claramente 
leis para punir aqueles que tenham deixado de cumprir 
com as suas responsabilidades na saúde.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Vamos à medida provisória.
Projeto de Lei de Conversão nº 24.
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Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 24, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 535, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 24, de 2011, que institui o 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
e o Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 
de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 535, de 2011).

Sendo eu a Relatora desta MP, passo a Presi-
dência ao Senador Wilson Santiago.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra à Senadora Marta 
Suplicy para emitir o devido parecer sobre o Projeto 
de Conversão nº 24, de 2011.

V. Exª tem a palavra.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Prezados 
Srs. Senadores e Senadoras, caros ouvintes e teles-
pectadores da TV Senado, no mês de junho, vários 
Senadores estivemos presentes no Planalto, no lan-
çamento do Brasil sem Miséria.

Ficamos muito impactados com a grandeza, a 
articulação desse projeto. E percebemos a importância 
que teria para o resgate de 16 milhões de brasileiros 
que são os mais pobres dos mais pobres dos brasileiros.

Nos últimos anos, o Brasil surpreendeu o mundo, 
tirando da pobreza 28 milhões de pessoas, levando-
-as, cerca de 36 milhões, para a classe média. Mas, 
apesar dessa mobilidade social sem precedentes no 
nosso País, nós temos ainda um núcleo duro, eu diria, 
da pobreza. São brasileiros cuja renda familiar não che-
ga a R$70 mensais por pessoa. Mais de 47% dessas 
pessoas se encontram na área rural e, dessas, 40% 
têm menos de 14 anos. Daí a importância desta MP 
que vou relatar e que vamos debater.

É fundamental que as iniciativas previstas no 
Brasil sem Miséria contem com a segurança jurídi-
ca da medida provisória que, tenho certeza, vamos 
aprovar hoje.

Essas iniciativas são fundamentais para desen-
volver, no âmbito da agricultura familiar, as condições 
necessárias à sua sustentabilidade econômica e am-
biental.

Vamos também votar aqui a Bolsa Verde, que 
é a garantia da sustentabilidade nas regiões onde as 
pessoas não podem ter o seu sustento se não forem 
ajudadas e vão passar a ter ações onde podem des-
truir florestas e cometer crimes ambientais. E também 
vamos ter os programas a serem votados hoje, do fo-
mento rural e de aquisição de alimentos, que são todos 
imprescindíveis e bastantes urgentes.

Com o que está sendo proposto na MP, alcança-
remos mais de 250 mil famílias na área rural até 2014 
e vamos fortalecer as políticas públicas de segurança 
alimentar. Com a ampliação do Bolsa Família, nós va-
mos incluir nossos pequenos cidadãos de até 15 anos, 
que são cerca de um milhão e trezentos mil que vivem 
hoje em extrema pobreza.

Esse é o contexto maior e de fundamental impor-
tância que se insere na medida provisória que passo 
agora a relatar. Eu tentei resumir muitas páginas em 
poucas páginas, porque são geralmente muito longas. 

Com base no art. 7º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional (CN), é submetido à apreciação 
do Plenário desta Casa o projeto de Lei de Conversão 
(PLV) nº 24, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
(MPV) nº 535, de 2011, que institui o Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais, bem como altera as 
Leis nºs 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 
de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006.

A proposição contém quarenta artigos estrutura-
dos em quatro capítulos.

O Capítulo I institui o Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental, que beneficia famílias em situação 
de extrema pobreza e que desenvolvam atividades de 
conservação ambiental, com repasses trimestrais no 
valor de R$300,00, por um prazo de até 2 anos, pas-
sível de renovação.

O Capítulo II institui o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, que tem por finalidade 
estimular a geração de trabalho e renda com susten-
tabilidade.

Esse Programa prevê o pagamento de até R$ 
2.400,00 em, no mínimo, três parcelas e no período 
de até dois anos.

A referida medida provisória aumenta, ainda, de 
três para cinco o número de benefícios variáveis do 
programa Bolsa Família, que poderão ser pagos a fa-
mílias que se encontrem em situação de pobreza e de 
extrema pobreza e que tenham, em sua composição, 
gestantes, nutrizes, crianças entre zero e 12 anos ou 
adolescentes até 15 anos.

O capítulo III foi introduzido pelo PLV nº 24, de 
2011, no texto da MPV nº 535, de 2011, para regula-

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39383 

mentar em Lei o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA).

O PLV ora examinado define como beneficiários 
do PAA os agricultores familiares e os demais produ-
tores que se enquadrem nas disposições da Lei nº 
11.326, de 24 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreen-
dimentos Familiares Rurais, o Pronaf.

O PLV dispensa de licitação a aquisição de pro-
dutos agropecuários produzidos por agricultores fami-
liares, desde que os preços não sejam superiores aos 
praticados nos mercados regionais e que seja respei-
tado um valor máximo, anual ou semestral, para aqui-
sições de produtos por unidade familiar, cooperativa 
ou demais organizações formais da agricultura familiar, 
definido em regulamento.

Além do Poder Executivo Federal, os poderes 
executivos estaduais e municipais também são auto-
rizados a adquirir, pelo PAA e sem licitação, produtos 
de agricultores familiares. Para tanto, devem apenas 
celebrar Termo de Adesão, sendo-lhes dispensada a 
celebração de convênio.

Os alimentos adquiridos por meio do PAA serão 
destinados a ações de promoção de segurança alimen-
tar e nutricional ou à formação de estoques, podendo 
ser comercializados ou doados a pessoas e famílias 
em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
conforme estabelecido em regulamento.

O capítulo IV do PLV, que trata das Disposições 
Finais, inclui o art. 33, que altera o art. 19 da Lei nº 
10.696, de 2003, para definir as finalidades do PAA e 
revogar parágrafos que foram acrescentados ao texto 
do PLV.

O Poder Executivo divulgará periodicamente, por 
meio eletrônico, relação atualizada contendo o nome, o 
Número de Identificação do Trabalhador (NIT) inscrito 
no Cadastro Nacional de Informações Sociais, a uni-
dade federativa e os valores pagos aos beneficiários 
dos Programas.

O Poder Executivo dará prioridade de atendimento 
às famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar e às famílias residentes nos Municípios com 
menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O PLV em exame altera dispositivos da Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou o Programa 
Bolsa Família, e restringe, nos arts. 37 e 38, a punição 
às fraudes nesse Programa, no sentido de que somente 
condutas dolosas sejam abrangidas. Em caso de frau-
de cometida pelo beneficiário, o texto proposto prevê 
correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e exclui a previsão vigente 
de aplicação de juros equivalentes à taxa Selic.

Finalmente, o PLV altera o art. 3º da Lei nº 11.326, 
de 2006, para que o Poder Executivo possa definir em 
regulamento o percentual mínimo da renda familiar 
originada de atividades econômicas do seu estabe-
lecimento ou empreendimento, para enquadramento 
do agricultor ou empreendedor rural como familiar. E 
altera ainda o art. 14, para especificar povos indígenas 
e quilombolas como beneficiários da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais, instituída pela referida Lei.

O art. 40 constitui a cláusula de vigência.
Análise da Medida Provisória. Quanto à constitu-

cionalidade da MPV nº 535, de 2011, frisamos que a 
União é competente para elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social, nos termos do 
art. 21, IX, da Constituição Federal. Ainda, de acordo 
com o art. 23, X, da CF, é competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios combaterem as causas da pobreza e os fatores 
de marginalização, promovendo a integração social 
dos setores desfavorecidos.

As matérias tratadas na MPV não estão no rol 
das competências exclusivas do Congresso Nacional 
ou de qualquer de suas Casas, conforme expresso 
nos arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal, nem 
entre aquelas cuja veiculação por medida provisória 
é vedada pelo § 1º do seu art. 62.

No que concerne à juridicidade, a matéria inova 
o ordenamento jurídico, inclusive ao aperfeiçoar o dis-
positivo da Lei n° 10.696, de 2003, que trata do PAA.

A MPV n° 535, de 2011, da qual se origina o PLV 
n° 24, de 2011, é relevante e urgente, por atacar o pro-
blema da extrema pobreza que ainda aflige milhões 
de famílias brasileiras. Não há nada mais relevante e 
urgente na atuação do Estado que acabar com a fome 
e com a miséria.

No que se refere à técnica legislativa, a redação 
não demanda reparos, estando, portanto, vazada na 
boa técnica legislativa de que trata a Lei Complementar 
n° 95, de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n° 107, de 2001. Ressalvamos a neces-
sidade de suprimir a expressão “e dá outras providên-
cias” na ementa da proposição, por ser dispensável e 
por prejudicar a perfeita compreensão do objetivo da 
norma. Quer dizer, não vai dar outras providências, vai 
dar as providências que estão ali explicitadas. Ainda, 
sugerimos substituir a expressão Número de Identifi-
cação do Trabalhador inscrito no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, cuja sigla é “NIT”, por Número 
de Identificação Social inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, que passa a 
ser a sigla “NIS”, no Artigo 29, que dispões sobre a 
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divulgação periódica, por meio eletrônico, de relação 
atualizada dos beneficiários e dos valores pagos pelos 
Programas de Apoio à Conservação Ambiental e de 
fomento às atividades produtivas rurais. Considerando 
que uma das condições para participar dos Programas 
é a inscrição da família beneficiária no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚ-
nico, disso resulta que todas as famílias beneficiárias 
estarão inseridas nesse Cadastro e receberão o NIS, 
que se constitui como o legítimo identificador para o 
acompanhamento e transparência dos repasses pú-
blicos, o que era e é o objetivo do art. 29.

Com respeito ao mérito, entende-se que o PLV 
não poderia ser mais oportuno. O Brasil é hoje uma 
das maiores e mais promissoras economias do mun-
do. É inadmissível que ainda tenhamos tantos brasilei-
ros em situação de miséria. Considere-se, ainda, que 
grande parte dos brasileiros extremamente pobres 
está no meio rural.

Os programas instituídos e regulados pelo PLV n° 
24, de 2011, são medidas que contribuirão decisivamen-
te para o resgate da cidadania, o fim da marginalização 
socioeconômica e o início da inserção de milhões de 
famílias no mercado. O atrelamento da distribuição de 
renda a ações de conservação ambiental, fomento à 
atividade produtiva e aquisições de alimentos dos agri-
cultores familiares e empreendedores familiares rurais 
são aspectos ainda mais louváveis desta iniciativa.

Ante o exposto, o voto é pela admissibilidade da 
Medida Provisória n° 535, de 2011, e, no mérito, por 
sua aprovação, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão n° 24, de 2011, com duas emendas de redação.

EMENDA
Suprima-se da ementa do Projeto de Lei de Con-

versão n° 24, de 2011, a expressão “e dá outras pro-
vidências”, porque, como eu disse, não tem que dar 
outras providências, tem que dar as providências que 
já estão explicitadas. E outra emenda, para substituir o 
Número de Identificação do Trabalhador – NIT, inscri-
to no Cadastro Nacional de Informações Sociais, por 
Número de Identificação Social, inscrito no Cadastro 
Único para programas sociais do Governo Federal, 
que passa a ser NIS.

É esse o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº      , DE 2011

De PLENÁRIO, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) n° 24, de 2011, pro-
veniente da MPV n° 535, de 2 de junho de 
2011, que institui o Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental e o Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais; 
altera as Leis n°s 10.696, de 2 de julho de 
2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 
11.326, de 24 de julho de 2006; e dá outras 
providências.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Com base no art. 7° da Resolução n° 1, de 2002, 
do Congresso Nacional (CN), é submetido à apreciação 
do Plenário desta Casa o Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) n° 24, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
(MPV) n° 535, de 2011, que institui o Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais, bem como altera as 
Leis nºs 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 
de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006.

A proposição contém quarenta artigos estrutura-
dos em quatro capítulos.

O Capítulo I institui o Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental, que beneficia famílias em situa-
ção de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal e que 
desenvolvam atividades de conservação em: Flores-
tas Nacionais, Reservas Extrativistas ou de Desen-
volvimento Sustentável federais; projetos de assenta-
mento florestal, de desenvolvimento sustentável ou de 
assentamento agroextrativista instituídos pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 
territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, popu-
lações indígenas, quilombolas e outras comunidades 
tradicionais; outras áreas rurais definidas por ato do 
Poder Executivo.

As famílias beneficiadas deverão estar inscritas 
em cadastro, mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
com informações sobre as atividades de conservação 
desenvolvidas, e devem assinar termo de adesão ao 
Programa. Atendidos esses requisitos, poderão rece-
ber da União, por intermédio da Caixa Econômica Fe-
deral, repasses trimestrais no valor de trezentos reais, 
por um prazo de até dois anos, passível de renovação. 
Esse benefício pode ser majorado, nos termos do art. 
31 do Projeto de Lei de Conversão n° 24, de 2011, 
em razão da dinâmica socioeconômica do País e de 
estudos técnicos sobre o tema, observada a dotação 
orçamentária disponível.

As famílias podem ser excluídas do Programa 
caso deixem de atender a qualquer dos requisitos 
mencionados ou se habilitem em outros programas 
federais de incentivo à conservação ambiental.

Caberão ao Ministério do Meio Ambiente a execu-
ção e o estabelecimento de normas complementares 
do Programa, tais como a sistemática de monitora-
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mento e avaliação, bem como a coordenação do seu 
Comitê Gestor, a ser criado. Poderão ser estabelecidos 
critérios de priorização das famílias beneficiárias, de 
acordo com características populacionais e regionais 
e conforme disponibilidade financeira.

O Capítulo II institui o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, que tem por finalidade 
estimular a geração de trabalho e renda com susten-
tabilidade, promover a segurança alimentar e nutricio-
nal, incentivar a organização associativa e cooperativa 
de seus beneficiários e sua participação em ações de 
capacitação social, educacional, técnica e profissional.

Esse Programa prevê o pagamento de até dois 
mil e quatrocentos reais, em no mínimo três parcelas e 
no período de até dois anos, a agricultores familiares, 
empreendedores familiares rurais, silvicultores, aqui-
cultores, extrativistas e pescadores, ou outros grupos 
populacionais definidos em ato do Poder Executivo. 
Assim como no Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, esse benefício pode ser majorado, nos ter-
mos do art. 31 do Projeto de Lei de Conversão n° 24, 
de 2011, em razão da dinâmica socioeconômica do 
País e de estudos técnicos sobre o tema, observada 
a dotação orçamentária disponível.

Além desses pagamentos, é prevista a disponibi-
lização assistência técnica, com o objetivo de elaborar 
projeto de estruturação da unidade produtiva familiar. 
Os beneficiários devem estar em situação de extrema 
pobreza e integrar o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal e precisam assinar termo 
de adesão ao Programa, contendo o projeto de estru-
turação da unidade produtiva familiar e as etapas de 
sua execução.

Esse Programa será executado em conjunto pe-
los Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e do Desenvolvimento Agrário. É contemplada 
a criação de um Comitê Gestor, com atribuições de 
aprovar o seu planejamento, compatibilizar os recursos 
disponíveis ao número de famílias beneficiárias e definir 
padrões para monitoramento e avaliação do Programa.

O Poder Executivo regulamentará o conceito de 
extrema pobreza, para fins de habilitação aos progra-
mas previstos na Medida Provisória n° 535, de 2011. O 
valor recebido pelas famílias incluídas nesses progra-
mas não será computado no cálculo da renda familiar 
mensal para fins de habilitação em outros programas 
de transferência de renda do Governo Federal.

A participação nos comitês gestores previstos 
não será remunerada e será considerada prestação 
de serviço público relevante.

Os beneficiários do Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental e do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais serão identificados por 

nome, Número de Identificação do Trabalhador (NIT), 
unidade federativa e pelos valores pagos, que devem 
ser divulgados periodicamente pelo Governo Federal, 
em meio eletrônico.

A referida Medida Provisória aumenta, ainda, 
de três para cinco o número de benefícios variáveis 
do Programa Bolsa Família que poderão ser pagos a 
famílias que se encontrem em situação de pobreza e 
extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos 
ou adolescentes até quinze anos.

A criação desses programas e a ampliação do 
número de benefícios variáveis do Programa Bolsa Fa-
mília que poderão ser pagos a famílias, nas condições 
que mencionamos, constituem iniciativa do Governo 
Federal em prol da erradicação da extrema pobreza. 
Seu lançamento marca a adoção de um novo mote para 
as políticas federais de caráter assistencial.

O Capítulo III foi introduzido pelo PLV n° 24, de 
2011, no texto da MPV n° 535, de 2011, para regu-
lamentar em lei o Programa Aquisição de Alimentos 
(PAA), instituído nos termos do art. 19 da Lei n° 10.696, 
de 2 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto 
n° 6.447, de 7 de maio de 2008.

O PLV ora examinado define como beneficiários 
do PAA os agricultores familiares e os demais produ-
tores que se enquadrem nas disposições da Lei n° 
11.326, de 24 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreen-
dimentos Familiares Rurais.

O PLV dispensa de licitação a aquisição de pro-
dutos agropecuários produzidos por agricultores fami-
liares, desde que os preços não sejam superiores aos 
praticados nos mercados regionais.

A proposição remete a regulamento do Poder 
Executivo Federal o estabelecimento de critérios e 
condições de prioridade de atendimento pelo PAA, de 
forma a contemplar as especificidades de seus dife-
rentes segmentos e o atendimento dos beneficiários 
de menor renda.

Além do Poder Executivo Federal, os Poderes 
Executivos estaduais e municipais também são auto-
rizados a adquirir, pelo PAA e sem licitação, produtos 
de agricultores familiares. Para tanto, devem apenas 
celebrar Termo de Adesão, sendo-lhes dispensada a 
celebração de convênio. Adicionalmente, os preços de-
vem ser aferidos por metodologia instituída pelo Gru-
po Gestor do PAA e ser compatíveis com os vigentes 
nos mercados local e regional. Outrossim, deve ser 
respeitado um valor máximo anual ou semestral para 
aquisições de produtos, por unidade familiar, coope-
rativa ou demais organizações formais da agricultura 
familiar, definido em regulamento.
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Os alimentos adquiridos por meio do PAA serão 
destinados a ações de promoção de segurança alimen-
tar e nutricional ou à formação de estoques, podendo 
ser comercializados ou doados a pessoas e famílias 
em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
conforme estabelecido em regulamento.

O PLV autoriza a União a realizar pagamentos 
aos executores do PAA, nas condições específicas 
estabelecidas em regulamento, com a finalidade de 
contribuir com as despesas de operacionalização das 
metas acordadas. Autoriza ainda a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (CONAB) a realizar ações de 
articulação com cooperativas e demais organizações 
formais da agricultura familiar, no âmbito das opera-
ções do PAA.

Pagamento aos fornecedores dos produtos será 
realizado diretamente pela União ou por intermédio das 
instituições financeiras oficiais, admitido convênio com 
cooperativas de crédito e bancos cooperativos para o 
repasse aos beneficiários. O PLV admite ainda, como 
comprovante da entrega e da qualidade dos produtos, 
um termo de recebimento e aceitabilidade dos alimen-
tos, emitido por representante da entidade que fizer o 
recebimento e referendado pela entidade executora, 
conforme regulamento.

Por fim, para o PAA, o PLV define o Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) como 
instância de controle e participação social. Caso ine-
xista tal conselho na esfera administrativa de execu-
ção do Programa, deve ser indicada outra instância 
de controle, preferencialmente um Conselho de De-
senvolvimento Rural Sustentável ou um Conselho de 
Assistência Social.

Capítulo IV do PLV, que trata das Disposições Fi-
nais, inclui o art. 33, que altera o art. 19 da Lei n° 10.696, 
de 2003, para definir as finalidades do PAA e revogar 
parágrafos que foram acrescentados ao texto do PLV.

Capítulo IV dispõe ainda que o Poder Executivo 
definirá, em regulamento, o conceito de família em 
situação de extrema pobreza. Assegura que os recur-
sos transferidos no âmbito do Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental e do Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais não comporão a renda 
familiar mensal, para efeito de elegibilidade nos pro-
gramas de transferência de renda do Governo Federal.

As despesas com a execução das ações dos 
Programas instituídos pela Lei que resultar do PLV 
correrão à conta de dotação orçamentária consigna-
da anualmente aos órgãos e entidades envolvidos em 
sua implementação, observados os limites pertinentes.

O Poder Executivo divulgará periodicamente, por 
meio eletrônico, relação atualizada contendo o nome, o 
Número de Identificação do Trabalhador (NIT) inscrito 

no Cadastro Nacional de Informações Sociais, a uni-
dade federativa e os valores pagos aos beneficiários 
dos Programas. Discriminará, por meio de ato próprio, 
as programações do Plano Brasil Sem Miséria a serem 
executadas por meio das transferências obrigatórias 
de recursos financeiros pelos órgãos e entidades da 
União aos Órgãos e entidades dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Os recursos previstos nos arts. 6° e 13, referen-
tes aos programas criados por meio da MPV n° 535, 
de 2011, poderão ser majorados pelo Poder Executivo, 
em razão da dinâmica socioeconômica do País, com 
base em estudos técnicos sobre o tema.

O Poder Executivo dará prioridade de atendimento 
às famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar e às famílias residentes nos Municípios com 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O PLV em exame altera dispositivos da Lei n° 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou o Programa 
Bolsa Família, e restringe, nos arts. 37 e 38, a punição 
às fraudes nesse Programa, no sentido de que somente 
condutas dolosas sejam abrangidas. Em caso de frau-
de cometida pelo beneficiário, o texto proposto prevê 
correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e exclui a previsão vigente, 
de aplicação de juros equivalentes à taxa Selic.

Finalmente, o PLV altera o art. 3° da Lei n° 11.326, 
de 2006, para que o Poder Executivo possa definir em 
regulamento o percentual mínimo da renda familiar 
originada de atividades econômicas do seu estabe-
lecimento ou empreendimento, para enquadramento 
do agricultor ou empreendedor rural como familiar. E 
altera ainda o art. 14, para especificar povos indígenas 
e quilombolas como beneficiários da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais, instituída pela referida Lei.

O art. 40 constitui a cláusula de vigência. 

II – Análise

Quanto à constitucionalidade da MPV n° 535, de 
2011, frisamos que a União é competente para elaborar 
e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social, 
nos termos do art. 21, IX, da Constituição Federal. Ain-
da de acordo com o art. 23, X, da CF, é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos.

As matérias tratadas na MPV não estão no rol 
das competências exclusivas do Congresso Nacional 
ou de qualquer de suas Casas, conforme expresso 
nos arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal, nem 
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entre aquelas cuja veiculação por medida provisória 
é vedada pelo § 1o do seu art. 62.

No que concerne à jur idicidade, a matéria 
inova o ordenamento jurídico, inclusive ao aper-
feiçoar o dispositivo da Lei no 10.696, de 2003, que 
trata do PAA.

A MPV no 535, de 2011, da qual se origina o 
PLV no 24, de 2011, é relevante e urgente, por atacar o 
problema da extrema pobreza que ainda aflige milhões 
de famílias. Não há nada mais relevante e urgente na 
atuação do Estado que acabar com a fome e a miséria.

No que se refere à técnica legislativa, a redação 
não demanda reparos, estando, portanto, vazada na 
boa técnica legislativa de que trata a Lei Complementar 
no 95, de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar no 107, de 2001. Ressalvamos a neces-
sidade de suprimir a expressão “e dá outras providên-
cias” na ementa da proposição, por ser dispensável e 
por prejudicar a perfeita compreensão do objetivo da 
norma. Ainda, sugerimos substituir a expressão “Núme-
ro de Identificação do Trabalhador inscrito no Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – NIT”, por “Número 
de Identificação Social inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – NIS”, no 
art. 29, que dispõe sobre a divulgação periódica, por 
meio eletrônico, de relação atualizada dos beneficiá-
rios e dos valores pagos pelos Programas de Apoio à 
Conservação Ambiental e de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais. Considerando que urna das con-
dições para participar destes Programas é a inscrição 
da família beneficiária no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, disso 
resulta que todos os beneficiários estarão inseridos 
nesse Cadastro e receberão o NIS, que se constitui 
como o legítimo identificador para o acompanhamento 
e transparência dos repasses públicos, o que era e é 
o objetivo do art. 29.

Com respeito ao mérito, entende-se que o PLV não 
poderia ser mais oportuno. O Brasil é hoje uma das 
maiores e mais promissoras economias do mundo. 
É inadmissível que ainda tenhamos tantos brasileiros 
em situação de miséria. Considere-se, ainda, que 
grande parte dos brasileiros extremamente pobres 
está no meio rural.

Os programas instituídos e regulados pelo PLV 
no 24, de 2011, são medidas que contribuirão decisiva-
mente para o resgate da cidadania, o fim da marginali-
zação socioeconômica e o início da inserção de milhões 
de famílias no mercado. O atrelamento da distribuição 
de renda a ações de conservação ambiental, fomen-
to à atividade produtiva e aquisição de alimentos dos 
agricultores familiares e empreendedores familiares 
rurais são aspectos ainda mais louváveis da iniciativa.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela admissibilidade da 
Medida Provisória no 535, de 2011, e, no mérito, por 
sua aprovação, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão no 24, de 2011, com duas emendas de redação,

EMENDA No 78 PLEN

Suprima-se da ementa do Projeto de Lei de Con-
versão no 24, de 2011, a expressão “e dá outras pro-
vidências”.

Substitua-se do art. 29 do Projeto de Lei de Con-
versão no 24, de 2011, a expressão “Número de Iden-
tificação do Trabalhador inscrito no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais – NIT”, por “Número de Identi-
ficação Social inscrito no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal – NIS”.

Sala das Sessões, – Senadora Marta Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Convido V. Exª, Senadora Marta Suplicy...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente. Solicito que me inscreva para 
discutir.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª quer discutir o mérito ou a ad-
missibilidade, Senador?

O parecer preliminar da Relatora-Revisora, Se-
nadora Marta Suplicy, é pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária da medida provi-
sória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.

No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 24, de 2011, com a Emenda nº 78, emen-
da de redação que apresenta, com alteração que foi 
apresentada em plenário.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Para encaminhar Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Para encaminhar. Temos inscritos para 
encaminhar o Senador Jayme Campos, o Senador Al-
varo Dias, o Senador Aloysio Nunes Ferreira e o Se-
nador Demóstenes Torres.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
minha inscrição, eu faço a opção também.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Para encaminhar?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Perfeitamente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Jayme Cam-
pos, para encaminhar.

Posteriormente, Senador Demóstenes Torres, 
será Alvaro Dias como Líder do PSDB, Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira e, em seguida, Demóstenes Torres.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ob-
serve que fui o primeiro Senador a pedir a palavra. Não 
faço questão de falar primeiro, mas não me ponha no 
final da fila, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em seguida, V. Exª, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a partir das estatísticas trazidas 
pela Exposição de Motivos que acompanha esta Me-
dida Provisória segundo as quais 7,5 milhões de pes-
soas extremamente pobres residem em áreas rurais e 
que quase a metade entre as pessoas em situação de 
extrema pobreza está no campo, não resta dúvida de 
que, do ponto de vista assistencial, existe relevância 
nos programas de que trata o presente PLV.

Todavia, minha cara Relatora Senadora Marta 
Suplicy, embora se trate de situação emergencial, no 
aspecto social e político da expressão, não há urgên-
cia, no aspecto constitucional, a ensejar a adoção de 
medida provisória.

Para isso, nossa Constituição traz alternativa 
legislativa suficientemente eficaz, que é o projeto de 
lei em regime de urgência, sem que com isso se des-
prestigie a competência do Poder Legislativo a quem 
incumbe, precipuamente, o processo legislativo.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, é 
preciso evidenciar que não há apresentação, como de 
costume, pelo Poder Executivo, da memória de cálculo 
e da respectiva compensação, conforme determina a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que se refere aos dispositivos pertinentes ao 
Programa de Aquisição de Alimentos, devemos notar 
que a Lei n° 10.696, de 2003, trata de repactuação e 
alongamento de dívidas oriundas de operações de cré-
dito rural e que o referido programa criado é matéria 
estranha aos seus objetivos.

Por fim, no que concerne à técnica legislativa, o 
PLV n° 24, de 2011, deveria revogar os dispositivos que 
tratam do PAA na Lei n° 10.696, de 2003, reeditando-
-os na nova lei a ser criada pelo PLV.

Porém, o PLV que ora examinamos altera o art. 
19 da Lei vigente, apenas para especificar os objetivos 
do PAA e para revogar parágrafos que serão reconsti-
tuídos na lei proposta pelo PLV. Ademais, o art. 20 do 
PLV dispõe sobre a celebração de Termo de Adesão, 
sem prejuízo das modalidades já instituídas, as quais 

não são mencionadas na Lei nº 10.696, de 2003, sen-
do definidas apenas no Decreto nº 6.447, de 2008.

Desta forma, estamos diante de uma lei que ape-
nas faz referência implícita a disposições contidas em 
decreto que a regulamenta, o que certamente configura 
flagrante equívoco ao atentar contra os ditames da Lei 
Complementar nº 95, de 1998.

Por estas razões, somos forçosamente contrários 
a reconhecer o atendimento dos pressupostos de ad-
missibilidade desta matéria.

Em que pese ela ser muito importante, se for-
mos rever as leis, com certeza, ela não tem nenhum 
caráter de urgência. 

Por isso, quero consignar o meu voto contra a 
aprovação desta medida provisória.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Líder do PSDB, Se-
nador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais uma vez temos 
que fazer um apelo à Câmara dos Deputados – eu sei 
que é um apelo de todo o Senado Federal – no sentido 
de que adote providências para a votação da proposta 
de emenda constitucional que esta Casa aprovou há 
poucos dias, estabelecendo um novo rito para a tra-
mitação das medidas provisórias. 

Não se justifica a lentidão dos procedimentos na 
outra Casa do Congresso Nacional. Fica a impressão de 
que há interessados do outro lado da rua, exatamente 
no Palácio do Planalto, impedindo que essa mudança 
ocorra em benefício da respeitabilidade da instituição 
parlamentar no País.

O que há é uma submissão do Parlamento que 
não se admite mais. O pequeno avanço dessa Proposta 
de Emenda Constitucional, da lavra Presidente Sarney 
com o substitutivo do Senador Aécio Neves, significa 
uma recuperação parcial de prerrogativas. 

O Congresso Nacional não assume por inteiro, 
ainda, a sua capacidade de legislar. Mantém o Poder 
Executivo absoluto poder, fazendo do nosso presiden-
cialismo um presidencialismo de força que impõe a sua 
vontade sobre as prerrogativas do Congresso Nacional. 

Essa medida provisória, Srª Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, no mérito, não pode en-
contrar adversários, evidentemente. Mas a indagação 
que se faz é a seguinte: essa proposta deveria vir no 
âmbito de uma medida provisória ou de um projeto de 
lei? Afinal, dessa forma, fica a impressão de que Se-
nador não pode ter ideias, que Senador não pode ter a 
pretensão de aprimorar uma proposta legislativa, que 
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Senador existe para convalidar, para bater o carimbo 
de “aceito”, para dizer “sim, senhor” ou “sim, senhora”. 

Ora, Srª Presidente, afinal, conservação ambien-
tal não é coisa nova, não é responsabilidade deste 
momento. Portanto, se conservação ambiental é uma 
responsabilidade pública, permanente, por que não se 
antecipa e, através de projeto de lei, se legisle a res-
peito, deixando de utilizar-se de um instrumento que é 
confortável para o Poder Executivo, mas que não é o 
melhor caminho para aprimorar a legislação do País? 
Porque dispensa a colaboração das ideias, abre mão 
das sugestões que podem ser, em determinado mo-
mento, cruciais para os avanços na legislação do País.

Quanto ao Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, não há nada que se possa afirmar 
taxativamente ser de urgência. De relevância, sim. 
Tudo é importante: conservação ambiental, fomentar 
atividades produtivas rurais, tudo isso é fundamental, 
é relevante, é importante para o País, mas seria, certa-
mente, mais eficaz se nós tivéssemos a oportunidade 
de elaborar a legislação por meio do trâmite natural 
que respeite o Poder Legislativo.

Ao final, gostaria de destacar mais um ponto de 
discordância em relação à questão constitucional. A 
consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, 
que fornece subsídios para análise da medida provi-
sória, alerta para o fato de que nem a MP nem a sua 
exposição de motivos apresenta estimativa de aumen-
to de despesas criadas com os programas instituídos 
pela medida provisória.

Portanto, não há previsão de receita. Há aqui o 
estabelecimento da despesa e não se prevê a receita. 
Isso vem exatamente na contramão da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Não há responsabilidade fiscal numa 
ação que exclui a apresentação da previsão de receita. 
O comportamento fere o disposto no art. 91 da LDO...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estou 
concluindo, Presidente Wilson Santiago. A LDO, no art. 91, 
estabelece que “as medidas provisórias que importem ou 
autorizem diminuição da receita ou aumento de despesa 
da União, no exercício de 2001, deverão estar acompa-
nhadas de estimativas desses efeitos para cada um dos 
exercícios compreendidos no período de 2011 a 2013.”

É esse exatamente o espírito da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Portanto, indago da Relatora, Senadora Marta 
Suplicy: onde podemos encontrar a necessária me-
mória de cálculo dessas estimativas? Porque, se não 
temos a memória de cálculo das estimativas, estamos 
descumprindo a lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acaba 
de dizer o Líder Álvaro Dias que o ideal dos mundos 
para o Governo é que o Senador não possa apresen-
tar idéias, não possa ter idéias, não possa apresentar 
emendas; como disse, aliás, o ilustre Senador da si-
tuação, Walter Pinheiro, carimbar aquilo que vem da 
Câmara dos Deputados.

Pois bem, no que diz respeito a esse Projeto de 
Lei de Conversão, Srs. Senadores, não apenas estamos 
proibidos de apresentar emendas como estamos proi-
bidos igualmente de saber quanto custa essa medida 
que vamos votar. Vejam, V. Exªs, não há ninguém – e 
faço essa afirmação dirigida especialmente à ilustre 
Relatora – que nos diga quanto custa a implementa-
ção desse programa. O Projeto que veio da Câmara 
não diz, a exposição de motivos não diz, o Parecer da 
Senadora Marta Suplicy silencia sobre esse assunto; 
no entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 
uma Lei Complementar, é muito clara; não bastasse 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que está em vigor ao dizer o seguinte: 
“As proposições legislativas, sob forma de projeto de 
lei, decretos legislativos ou medidas provisórias, que 
importem aumento de despesas da União, no Exercício 
de 2011, deverão estar acompanhadas de estimativas 
desses efeitos, para cada um dos exercícios compre-
endidos no período de 2011 a 2013”.

Ora, onde estão as estimativas? Onde estão? 
Pergunto à relatora, Senadora Marta Suplicy. Podem 
procurar a vontade, Sras. e Srs. Senadores, não acha-
rão. E é um programa flexivel, porque os beneficiários 
do programa de apoio à conservação ambiental rece-
berão repasses trimestrais, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), por um prazo de até dois anos, 
sujeito à renovação; dependendo da disponibilidade 
de recursos, esse valor pode ser aumentado. É o que 
diz a medida provisória. Aumentado em quanto? O 
Senado vai aprovar uma coisa dessas?

E a Lei de responsabilidade Fiscal? E o nosso 
dever de votar preservando as prerrogativas do Se-
nado, que é o de zelar pelo bom equilíbrio das contas 
públicas? Os beneficiários do programa de fomentos 
e atividades produtivas rurais poderão receber repas-
ses de no mínimo três meses e máximo dois anos, o 
valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
Dependendo da disponibilidade orçamentária esse valor 
pode ser majorado. Majorado em quanto, Srs. Senado-
res? Majorado em quanto, nobre Relatora? Ninguém é 
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capaz de dizer, portanto, nós estamos diante de uma 
afronta Escancarada à Constituição. 

Nós estamos elaborando uma lei ordinária que 
deveria ser conforme a Lei Complementar que trata 
do assunto que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O que é que estamos vivendo? Estamos diante 
de uma afronta absolutamente incontestável a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias que está em vigor.

O mérito do programa, nas suas boas intenções, 
é evidente. O Líder já disse que nós vamos votar.

Mas gostaria de votar com a emenda que o Sena-
dor Demóstenes Torres elaborou. É uma emenda que 
permite maior controle sobre a execução do programa. 

Da forma como está, vende-se produto para ser 
utilizado por uma prefeitura para alimentação dos 
meninos da creche ou para o estado, para alimenta-
ção dos presos do sistema penitenciário, por quanto? 
Não é necessário licitação, são os preços de mercado. 
Quem é que vai auferir exatamente se o preço é o pre-
ço correto? Não há publicidade, não especificação dos 
beneficiários e a compra e venda é atestada por um 
simples recibo. Qual é a credibilidade que um simples 
recibo, entre particulares, pode fornecer a aplicação 
de recursos públicos?

Por isso e por outras razões é que eu gostaria 
de votar esse projeto de lei conversão, com a emenda 
que o Senador Demóstenes Torres, oportunamente, 
elaborou.

Não sei se é oportunamente, porque fomos mais 
uma vez colocados contra a parede, não temos tempo 
para emendar coisa nenhuma, porque a proposta de 
mudança no rito das medidas provisórias está parada 
na Câmara.

Quero lembrar a essa casa a conversa cons-
trangedora que nós tivemos com o Presidente Marco 
Maia, quando fomos lá, senadores de vários partidos, 
levar ao Presidente da Câmara a proposta aprovada 
por unanimidade pelo Senado.

V. Exª teve o cuidado de indagar se o governo 
estava de acordo, aliás penso até que o Presidente da 
Câmara não deveria ter como critério de admissibili-
dade política o acordo do governo.

Mas, ao saber que o Líder do Governo havia 
votado a favor, disse o Presidente da Câmara: Olha, 
o acordo do Governo no Senado é um, o acordo do 
Governo na Câmara é outro.

Vários Senadores estavam presentes a esta au-
diência e ouviram estarrecidos esta afirmação do Pre-
sidente da Câmara. O Senador Jarbas Vasconcelos 
confirma que ouviu. 

Desta forma, para que não percamos oportunida-
des de melhorar os projetos de lei de conversão com 

emendas como essa que o Senador Demóstenes Torres 
elaborou para aperfeiçoar, para que não nos vejamos 
contra a parede, creio ser preciso que o Plenário des-
ta Casa, na sua unanimidade, passe a adotar medida 
forte: “Olha, não mandem mais medidas provisórias 
para cá, enquanto não derem segmento, não votarem, 
não concluírem o processo iniciado nesta Casa de mu-
dança desse rito absurdo de tramitação de medidas 
provisórias. Não contem mais conosco para votar de 
afogadilho qualquer coisa que o Executivo mande.”

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

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Demóste-
nes Torres. 

V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

ainda vou falar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Depois, Senador Mário Couto, é V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srª Senadora Relatora, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, a Senadora Marta Suplicy se desdo-
brou porque, como sempre, o Governo, especialmen-
te a Câmara, não nos dá oportunidade de fazer uma 
discussão profunda das matérias. A matéria já chega 
aqui na última hora, em petição de miséria. É escolhi-
do um relator e o relator não pode fazer o aperfeiçoa-
mento que deseja, porque, infelizmente, continuamos 
oprimidos pelo rito das medidas provisórias.

Quero aqui, Sr. Presidente, pedir ao Senador 
José Sarney – inclusive, perdoe-me a ausência dele 
– que faça uma cobrança mais efetiva junto ao Pre-
sidente da Câmara, o Deputado Federal Marco Maia, 
porque, afinal de contas, ficamos o primeiro semestre 
todo defendendo a mudança do rito das medidas pro-
visórias: mobilizou-se todo o Congresso, o Presidente 
Sarney apresentou uma proposta que foi trabalhada 
por todos nós e foi dado um texto final pelo Senador 
Aécio Neves. E qual é o tratamento que essa propos-
ta de emenda à Constituição recebeu lá na Câmara? 
Desprezo puro e simples! Até hoje, o Presidente da 
Câmara dos Deputados sequer designou um relator 
para tratar da medida. 

Então, acho que chegou o momento de o Sena-
dor José Sarney cumprir o que disse aqui, ou seja, já 
estabelecer um prazo mínimo para que as medidas 
provisórias, quando chegarem, ele já as devolva. Nós 
sequer as iremos apreciar. O que está faltando por par-
te da Câmara dos Deputados, especialmente do seu 
Presidente, é a sensibilidade para discutir a matéria. 

Lembro aqui o que disse o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. Ele disse lá: “O que o Senado fez não inte-
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ressa à Câmara; a Câmara aqui vai fazer outro pacto.” 
Mas que mande o pacto da Câmara! Por enquanto, a 
Câmara está somente engavetando essas medidas. 

Aí, repito, não tem culpa alguma a Srª Senadora 
Relatora, mas quanto a essa medida provisória, não 
temos nenhum problema em relação a dois itens. Não 
temos problema algum em relação ao Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental, nem temos problema 
algum em relação ao Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais. 

Mas, infelizmente, o Programa de Aquisição de 
Alimentos, que é definido pelo capítulo três do PAA, 
usurpa a função do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. Por quê? Porque, sem lei delegada algu-
ma, delega funções do Executivo, melhor dizendo, do 
Legislativo para o Poder Executivo.

Então, vamos pegar aqui o art. 17, inciso III. O 
que diz o art. 17, inciso III? Diz assim:

Art. 17. Fica o Poder Executivo Federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal au-
torizado a adquirir alimentos produzidos pelos 
beneficiários descritos no art. 16, dispensan-
do-se o procedimento licitatório, obedecidas 
cumulativamente as seguintes exigências: 

[...]
II – seja respeitado o valor anual ou se-

mestral para aquisições de alimentos por uni-
dade familiar, cooperativa ou por demais or-
ganizações formais da agricultura familiar, 
conforme definido em regulamento.

Ora, nós estamos delegando ao Poder Executi-
vo uma função que é nossa: dizer, na realidade, quais 
são essas demais organizações formais da agricultu-
ra familiar. Uma parte já é definida em outra lei, mas 
outra parte não é.

Vejam também que o art. 18 também caminha 
na mesma direção. O que diz o art. 18?

Art. 18. Os alimentos adquiridos pelo PAA serão 
destinados a ações de promoção de segurança alimen-
tar e nutricional ou à formação de estoques, podendo 
ser comercializados conforme o regulamento.

Então, nós estamos aprovando aqui uma carta 
de intenções e dando carta branca ao Poder Executivo 
para fazer o que bem quiser.

Aí, peguemos o art. 19. O que diz o art. 19? 
Art. 19. Os alimentos adquiridos no âmbito do 

PAA poderão ser doados a pessoas e famílias em situ-
ações de segurança alimentar e nutricional, observado 
o disposto em regulamento.”

Ou seja, o que é que nós estamos votando aqui 
afinal de contas?

Vem o art. 21. O que diz o art. 21? 

Art. 21. Para execução das ações de im-
plementação do PAA, fica a União autorizada 
a realizar pagamentos aos executores do pro-
grama, nas condições específicas estabeleci-
das em regulamento.”

Ora, tenham paciência! Isso aqui é contrabando 
legislativo. Justiça se faça ao Poder Executivo: não 
veio de lá. Mas botaram um contrabando sem que nós 
possamos dizer nada, a não ser assinar uma carta em 
branco para o Poder Executivo.

Por fim, para não ficar aqui repetindo os artigos 
para os Srs. Senadores, vamos dizer o que é que nós 
estamos delegando para o Executivo. Nós estamos 
delegando para o Executivo definir o valor final despen-
dido na aquisição de alimentos; o universo daqueles...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Fora do microfone.) – Mais um minuto e concluo, 
Sr. Presidente: o universo daqueles que podem vender 
sua produção à União; os limites para comercialização, 
por parte do Poder Público, dos alimentos; a definição 
do universo de famílias e pessoas habilitadas a rece-
ber, a título de doação, os alimentos produzidos e ad-
quiridos pelo Poder Público; os pagamentos a serem 
realizados pela União para viabilização do processo 
produtivo, e, por fim, os critérios mediante os quais se 
aferirá a entrega e a qualidade dos alimentos.

Então, vou votar contra, respeitosamente, Sena-
dora Marta Suplicy, apesar do esforço que V. Exª fez, 
do brilhante trabalho, porque não posso dar uma carta 
em branco para o Executivo fazer as coisas, realizar as 
tarefas, desempenhar as funções que, na realidade, 
são do Poder Legislativo Federal.

A Câmara lavou as mãos, e, infelizmente, vamos 
ter que lavar – não com a minha aquiescência, porque, 
afinal de contas, esse tipo de medida provisória chega 
em cima da hora, e nós não temos o que fazer, muito 
menos a Srª Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje a Presidenta da 
República se encontra na cidade de Manaus, assinan-
do exatamente o convênio que nós estamos votando.

Para que nós vamos votar, Presidente? O que 
é que nós vamos votar, se o convênio já está sendo 
assinado?

O convênio está sendo assinado hoje, meu no-
bre Senador, lá em Manaus, com a presença dos Go-
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vernadores do Amapá e do Amazonas. E agora nós 
vamos votar aqui o quê, se o convênio já foi assinado?

Isso é uma desmoralização! E nós estamos acei-
tando essa desmoralização! Nós estamos vendo, a olho 
nu, o nosso Poder sendo massacrado, e nós estamos 
calados diante disso! O Senado Nacional está ficando 
desmoralizado! 

O mérito, Senadora Marta, é indiscutível, mas a 
respeitabilidade entre os Poderes não pode deixar de 
existir. Que Poder é este que não tem mais o poder 
de votar as leis? Que Poder é este que é obrigado a 
bancar a vaquinha de presépio e concordar com tudo 
o que vem do Executivo?

Senador Aloysio, o Lula, no exterior, ontem dis-
se a seguinte frase, Senadora Marta: “Não existe país 
com maior democracia do que o nosso Brasil”. Senador 
Aloysio, olhe para mim, Senador, vou achar graça: quá, 
quá, quá, quá! Olhe a democracia que o Lula diz que 
existe neste País, Senador! Ontem, ontem, ele disse, lá 
no exterior, que o País é o mais democrata do mundo, 
quando foi ele que começou com essa palhaçada que 
estão fazendo aqui hoje, diante de todos nós! 

E ainda há gente que fica aborrecida, vendo a 
Pátria ser desmoralizada, vendo a ditadura política ser 
implantada, vendo o poder cair. E ainda há gente que 
aceita tudo isso.

Brasileiros e brasileiras, queridos brasileiros, 
olhem para onde estamos caminhando! Esses pro-
gramas que estão sendo votados merecem aplausos. 
Não merece aplausos a desmoralização do Senado! 
Li no jornal, meu nobre Senador Aloysio, e queria que 
a TV Senado mostrasse: “Corrupção, o mal da saúde”.

Esse recurso que vai beneficiar esse programa 
vai ser tirado da saúde, do dinheiro da saúde. E não 
tem contestação para isso, Senador. Olhem o que O 
Globo e a Folha de S.Paulo dizem agora. Vou ler, Se-
nador. Prestem atenção, brasileiros e brasileiras. É por 
isso que a saúde neste Brasil está falida. Entrar em um 
hospital público hoje, neste País, é ser condenado à 
morte. Repito: entrar num hospital público neste País 
hoje é ser condenado à morte!

Vou ler o que diz a Folha... 

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Vou ler:

Nos últimos dez anos, de acordo com 
reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o Go-
verno alterou suas prioridades, aumentando 
as verbas para os programas assistencialistas 
de distribuição de renda, turbinadas por rea-
justes do salário mínimo e programas como 

o Bolsa Família, e [atenção, Brasil] reduzindo 
os recursos destinados à saúde.

É isso que dói, Senadores e Senadoras! Taxem o 
fumo; taxem as fábricas de bebida, mas não tirem dos 
bolsos dos brasileiros, não tirem daqueles que pagam 
seus impostos devidamente. Repito: taxem o fumo; ta-
xem o álcool para fazer programa social...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do Microfone.) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Senadora Marinor.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para 

encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Senadora Marta, Srªs e Srs. Senadores, eu queria 
fazer uma diferenciação aqui entre os pronunciamen-
tos dos Senadores do DEM e do PSDB e o nosso po-
sicionamento.

Eu queria começar com o conteúdo, com o mérito 
da medida provisória, Senadora Marta Suplicy.

É incontestável a necessidade de o Brasil se 
voltar, mesmo que com as limitações que têm se mo-
vimentado, no sentido de atender a um setor do povo 
brasileiro que atua na agricultura familiar, dos peque-
nos produtores, que são, na verdade, o sustentáculo 
da economia interna brasileira.

Aproveito para fazer um contraponto ao Governo 
Federal, que mantém, que insiste nesse modelo falido 
para o interesse do povo, que é um modelo baseado 
na economia primária, que, na nossa região, na Ama-
zônia, no Pará, tem dedicado recursos, esforços para 
investir na extração do minério, para investir no agro-
negócio, para investir num modelo de exportação em 
que não existe agregação de valores. Trata-se de um 
modelo que tem privilegiado, sem dúvida alguma, os 
interesses das elites, em contraposição aos interesses 
da maioria do povo brasileiro, do povo da Amazônia, 
do povo paraense, que padece, sim, da falta de em-
prego e de renda, que padece de fome, que morre de 
malária, que vive as mazelas desse modelo de desen-
volvimento que exporta a energia, que seca os rios, 
mas não é capaz de garantir energia com qualidade e 
para a totalidade do povo brasileiro. 

Esse não é o modelo que o PSOL defende. Não 
é o modelo que o PSOL defende! 

Uma medida provisória como essa vem suprir uma 
lacuna importante. Agora, dou razão, sim, e faço coro, 
sim, aos argumentos utilizados aqui pelos Senadores 
do DEM e do PSDB quando dizem que não existe au-
tonomia entre os poderes, que existe abuso do Poder 
Executivo em relação ao Legislativo quando o Governo 
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opta por decidir os seus passos com as medidas pro-
visórias numa lógica que não permite aos Senadores 
da República terem um tempo mínimo para contribuir, 
para aperfeiçoar, para melhorar, para criticar, que seja, 
os conteúdos trazidos pelas medidas provisórias. 

Ontem mesmo, na Comissão de Educação, nós 
nos deparamos com um projeto de extrema relevância 
para o País, que vai envolver milhões de reais desti-
nados ao Pronatec, que passou quase oito meses na 
Câmara Federal. Só agora ele chegou ao Senado, e 
nós seremos obrigados a votá-lo, Senadora Marta, em 
menos de um mês sem a possibilidade de analisarmos 
o conteúdo, de fazermos uma audiência pública para 
ouvir os setores interessados, os que vão lucrar, o que 
pensa a sociedade sobre isso.

Essa lógica estabelecida pelo Governo Dilma...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... que 
é a mesma do governo Lula e do governo Fernando 
Henrique – do governo Fernando Henrique sim, porque 
foi com ele que começaram as medidas provisórias – é 
mais uma lógica que nós, do PSOL, repudiamos (Fora 
do Microfone.).

Queremos garantir o direito de debate democrá-
tico não só sobre o método, mas sobre o mérito.

E aqui quero fazer uma crítica, sim, ao Presi-
dente José Sarney, que precisa ter mais firmeza na 
condução dos acordos que aqui foram construídos – 
e foram construídos por vários setores, inclusive com 
a Bancada governista.

Quero fazer uma crítica e um apelo para que os 
resultados do nosso trabalho, da comissão que se dedi-
cou, dos Senadores que se envolveram nesse debate, 
sejam respeitados e que a lógica a ser estabelecida 
daqui por diante não seja a lógica do Deputado Marco 
Maia, mas, sim, a lógica do resultado de um conjunto 
de parlamentares que foram eleitos para representar 
os interesses dos Estados e do povo brasileiro.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Quero 
aqui, no entanto – para concluir, Sr. Presidente –, dizer 
que a nossa oposição é uma oposição responsável e o 
nosso voto não será igual ao voto do DEM e do PSDB. 
O nosso voto será “sim” à medida provisória.

Agora, há de se construir uma forma de obstru-
ção permanente. (Pausa.)

Desculpe, Excelência. É que eu ouvi a declara-
ção do Senador Mário Couto e entendi que ele es-
tava declarando o voto contrário. Se eu entendi mal, 
desculpe-me. 

Há de se construir uma forma de obstrução per-
manente até que o Governo Federal respeite a auto-
nomia do Poder Legislativo.

Mesmo considerando a importância das medidas 
– e há várias na pauta, como a que vai determinar um 
teto para o pagamento da anuidade dos conselhos, 
matéria que interessa aos profissionais da saúde, aos 
profissionais...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... de 
Odontologia, de Farmácia, de vários outros conselhos 
–, não se pode ficar submetido à lógica dos prazos, 
do desrespeito e do abuso permanente da Presidenta 
Dilma com esta Casa.

Declaro aqui, em nome do PSOL, pela responsa-
bilidade política que temos, a defesa de um modelo de 
desenvolvimento que não é este que tem sido pautado 
pelos governos que se sucedem, mas pela necessida-
de eminente de aportar recursos, de fazer convênios, 
para investir na agricultura familiar, para investir nos 
pequenos produtores deste País.

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

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Mário Couto, enquanto o Se-
nador José Agripino ocupa a tribuna...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
um minuto, Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
fui surpreendido pela notícia – e estou consultando a 
Mesa e até peço que a Mesa dê conhecimento a todos 
os Senadores e Senadoras que, tenho certeza, não 
vão concordar – de que os serviços de tradução aos 
surdos vão acabar neste Senado.

Como é que os surdos agora vão assistir às nos-
sas sessões? Por que estão acabando com esse tipo 
de serviço? Tenho certeza de que José Agripino e to-
dos os outros Senadores não vão concordar com isso. 
Ah, é porque eles não são concursados. Então façam 
o concurso, regularizem a situação, vejam quem tem 
ou não tem capacidade, mas esse tipo de serviço não 
pode acabar neste Senado.

Eu gostaria de ouvir a Mesa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 

ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Mário Couto, o assunto que 
V. Exª acaba de levar ao conhecimento da Mesa já é 
objeto de pauta da reunião da Mesa de amanhã. Por-
tanto, logo após a reunião da Mesa V. Exª tomará co-
nhecimento da decisão sobre esse assunto.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, se V. Exª me permite. 

Eu espero que seja a favor do interesse público.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com certeza será.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O 

PSOL também não vai aceitar que mais esse serviço 
seja retirado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não sei da cabeça de quem partiu, pelo amor de Deus! 
Eu não sei da cabeça de quem partiu.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador José Agripino, V. Exª tem a 
palavra...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ou-
tro dia me chamaram aqui de débil mental. Deve ter 
sido um débil mental.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – ...como orador inscrito para discutir a 
matéria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é difícil votar contra os quatro 
pontos fundamentais que essa medida provisória res-
guarda. São todos pontos voltados para programas 
que incentivam a conservação dos ecossistemas, a 
geração de trabalho, renda com sustentabilidade e têm 
como suporte financeiro a Caixa Econômica Federal. 
Ou seja, começo, meio e fim, até porque o suporte fi-
nanceiro está garantido pela Caixa Econômica Federal.

Agora, Senador Aloysio, são quatro pontos im-
portantes, do ponto de vista social recomendáveis, 
mas que chegam a esta Casa sob a forma de medida 
provisória; a famigerada, malfadada medida provisó-
ria, que é mal debatida, mal discutida. Entrega, a Re-
latora, um texto sem o devido debate e ela, com toda 
boa vontade que possa ter e pelas circunstâncias que 
cercam a tramitação de uma medida provisória, pou-
co coisa pode fazer para aperfeiçoar o texto, por mais 
meritório que ele seja.

Senão, vejamos.
O primeiro ponto: institui o Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental, estabelecendo o Bolsa Verde. 
Quem aqui pode ser contra o Bolsa Verde? Trezentos 
reais para quem, ao longo do ano, preservar a mata da 
terra de onde tira seu sustento. A manutenção do meio 
ambiente, do ecossistema está incentivada, estimulada 

pelo Bolsa Verde. O texto está correto e, sobre ele, eu 
não teria nenhuma observação a fazer. 

Um outro ponto: institui o Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais, estabelecendo o va-
lor de R$2.400,00 por família e a disponibilização de 
serviço de assistência técnica.

Perfeito. É uma ajuda a quem é pobre no meio 
rural, que é proprietário de quatro módulos rurais. É 
bem verdade que quatro módulos rurais no Paraná, 
ou em Minas Gerais, ou em Santa Catarina, ou no Rio 
Grande do Sul não são a mesma coisa que quatro mó-
dulos rurais no Acre ou no Rio Grande do Norte. São 
duas coisas diferentes. Mas admita-se que quem tenha 
quatro módulos rurais seja produtor rural pobre e que 
mereça o apoio adjutório de R$2.400,0 para subsidiar 
a sua atividade e a produção de ganho e renda para 
sua família. Meritório, eu não teria também grandes 
reparos a fazer.

Aí vem o terceiro programa, uma matéria de di-
fícil abordagem, porque estende o Programa Bolsa 
Família, que antes beneficiava famílias com até três 
filhos, para o limite de cinco beneficiários por família. 
É bom? É claro! Qual é o objetivo do Governo? É pro-
mover o aumento do mercado interno? Do consumo 
interno? É claro que é! É distribuição de renda públi-
ca? É claro que é! 

Agora, por trás disso está uma coisa que, na mi-
nha cabeça, não cabe: dar-se o dinheiro sem exigir nada 
em troca, nenhuma reciprocidade. Aumenta-se de três 
para até cinco filhos – aumenta, portanto, a renda fami-
liar para os inscritos no Bolsa Família –, mas não exige 
aquilo que deve ser exigido: que o pai se comprometa 
a isso ou àquilo; que os filhos estejam na escola; que 
a frequência à escola seja atestada para obrigar a que 
aquilo que o Governo dá produza no médio prazo um 
resultado social sustentado. Do contrário você vai ter 
o produto social aplicado de forma instantânea, mas 
passível de morrer na hora em que o programa fene-
cer e você retirar o benefício e as famílias não tiverem 
adquirido a condição de se manterem em condições 
de comprar. Comprar como estão fazendo com a renda 
que estamos oferecendo. Por que não se colocou no 
texto um complemento mínimo de exigências como, por 
exemplo, a freqüência escolar dos filhos. Era o mínimo 
que se poderia exigir. Não está no texto. Produto de 
quê? De defeito na tramitação da medida provisória. E 
talvez até da própria concepção do programa. Agora, 
vou eu votar contra? Não vou votar contra. Vou votar 
achando que estão votando em uma matéria imper-
feita, como imperfeita é a quarta matéria de que trata 
esta medida provisória. Ela regulamenta o programa 
de aquisição de alimentos.

(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É 
um programa que beneficia aquele inscrito no progra-
ma do Pronaf, que produz e que passa por esta me-
dida provisória a ser beneficiário das compras gover-
namentais, seja de Estado, Município ou União, para 
formação de estoques reguladores no próprio País. Está 
perfeito? Está perfeito. Agora, nós vivemos num mar se 
seriedade, ou é preciso que o serviço público cerque 
a corrupção? É claro que tem que cercar a corrupção.

Sr. Presidente Wilson Santiago, olha o que está 
escrito no artigo da medida provisória: “Será admitido 
como comprovação da entrega e da qualidade dos pro-
dutos termo de recebimento e aceitabilidade, emitido 
e atestado por representante da entidade que receber 
os alimentos, e referendado pela entidade executora 
conforme o regulamento.”

(Interrupção do som.)

(O Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
...o produto foi entregue, naquela quantidade e com 
aquela qualidade. Quem é que atesta? A porta para 
a corrupção está aberta? Há dinheiro público envol-
vido? É claro que há. Esta matéria está correta? É 
claro que não está correta, razão pela qual o Senador 
Demóstenes Torres apresentou uma emenda correti-
va, e eu espero que o Governo chegue com alguma 
alternativa que dê segurança para que a gente possa 
votar – uma matéria que é meritória para o pequeno 
produtor, mas que abre a porta para o malfeito, e eu 
não quero votar no malfeito.

Eu pediria, portanto, a manifestação da Relatora 
e a manifestação do Líder do Governo com relação ao 
reparo fundamentalmente desta matéria, desta abertura 
que está posta para a prática do ilícito nas operações 
de compra e venda do produto do pequeno produtor 
rural para a formação do estoque regulador.

O meu voto será favorável, porque eu jamais vo-
taria contra benefícios para o pequeno rural brasileiro 
e muito menos votaria contra matérias que se voltam 
para ecossistemas e para preservação ambiental.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senadora Ana Amélia, V. Exª tem a 
palavra pela ordem.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu só queria, apenas, 
logo após a sessão deliberativa, me inscrever pela Li-
derança do Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Após a Ordem do Dia, Senadora, V. 
Exª estará inscrita.

Consulto a nossa Relatora ou passo a palavra à 
Relatora do Projeto de Conversão, Senadora Marta, 
para as indagações feitas pelos Srs. Senadores no 
momento da discussão.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Como 
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Vou fazer algu-
mas considerações.

Primeiro a questão da urgência. A questão da 
urgência nós discutimos já reiteradas vezes neste 
Plenário, mas esta é uma matéria em que realmente 
a urgência me parece importante, no sentido de que 
não há nada mais urgente do que incluir milhões de 
pessoas num programa que vai beneficiá-los de forma 
tão profunda como esse Brasil sem Miséria. Essas são 
as pessoas que o Bolsa Família não conseguiu atingir, 
que até hoje nós não conseguimos chegar lá, devido 
até a falta de conhecimento de direito, de cidadania, 
possibilidades, abandonos que essas pessoas foram 
relegadas até hoje. Essas pessoas são pessoas que 
vão fazer parte daquele programa, do tal do Buscati-
va, que é ir atrás das pessoas que realmente precisam 
de um auxílio e ganham menos de 70 reais per capita 
na família. Então, é urgente? É urgente sim! E é muito 
importante que seja votado com urgência.

Em relação à aquisição de alimentos, que foi 
uma poderão de vários, eu vou dizer que eu também, 
quando soube disso, fiquei um pouco apreensiva de 
fato. Mas depois eu entendi a idéia do projeto, porque 
é assim: por que não vai fazer licitação nesses alimen-
tos? Primeiro, porque é agricultura familiar; depois, 
porque é pescador; é extrativista. É muito difícil você 
conseguir fazer uma licitação dos peixes que foram 
pescados naquele dia, do alimento que madurou na-
quele dia, do extrativismo... É difícil fazer uma licitação 
assim. E isso iria dificultar enormemente. Aliás, aca-
baria com a possibilidade de este programa dar cer-
to, minha gente. É um risco. Creio que sempre há um 
risco, é evidente que há risco, mas a ideia, o mérito, 
a vontade de acertar, de chegar lá, de fazer com que 
a pessoa que não tenha como vender até hoje o seu 
produto possa vender, acho que vale a pena que nós 
corramos esse risco.

Mas, mais que isso, é um programa de enorme 
inclusão social e existe o compromisso de regulamen-
tação a ser submetido ao monitoramento, fiscalização 
da CGU e do TCU também.

Há aqui os critérios que foram estabelecidos, 
que são claros como. Os preços não vão poder ser 
maiores que os praticados nos mercados locais e re-
gionais; critérios de elegibilidade dos beneficiários e 
de priorização dentre eles; formas padronizadas de 
prestação de contas dos executores locais e estadu-
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ais; e estabelecimentos de mecanismos de controle e 
participação social.

Esse detalhamento, no meu entendimento, não 
deve estar na lei e sim na regulamentação da lei. Ou-
tra consideração, que foi dita até de forma jocosa pelo 
Senador Aloysio Nunes, é que este é um programa 
flex. Eu não acho nada ruim que seja, porque o Bol-
sa Família também é flex, ele é revisto todo o tempo. 
Porque você vai aprendendo com os erros, com os 
acertos. Até a própria não licitação e a experiência 
que estamos fazendo nesta Buscativa pode mostrar 
que pode ter algum equívoco, pode ter alguma ideia 
nova, pode ter outra forma de fazer controle para que 
não ocorram erros, malfeitos. Então, gosto muito dessa 
possibilidade de o programa ser revisto.

Quanto ao orçamento que foi aqui também bas-
tante reiterado, que estabelece despesa, mas que não 
tem receita, todos os quatro projetos apresentados 
têm recursos sim, porque foram aprovados ontem pelo 
Congresso Nacional: o PLN 01, o PLN 03, o PLN 04, o 
PLN 13. Foram aprovados ontem na sessão conjunta 
do Congresso e, além disso, já está previsto o recurso 
do PPA para os próximos quatro anos.

Encerro os meus argumentos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Concluído o encaminhamento. 
Em votação os pressupostos de relevância, ur-

gência, adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 

pressupostos de relevância, urgência e adequação 
financeira e orçamentária permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado, com voto contrário do Senador De-
móstenes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Discussão do Projeto de Lei de Con-
versão da Medida Provisória e das Emendas, em tur-
no único. 

Estão inscritos para discutir a Senadora Ana Rita, 
o Senador Eduardo Suplicy e o Senador Mário Couto.

Com a palavra a Senadora Ana Rita.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Inscreva-me por favor, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – De-

clino da discussão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Posteriormente, o Senador Mário Cou-
to declina.

O Senador Demóstenes se inscreve.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vou fazer a 
minha fala com relação ao mérito do projeto, a Medida 
Provisória nº 535. 

Hoje esta Casa tem a oportunidade de votar uma 
matéria das mais relevantes e urgentes já encaminha-
das para apreciação deste Congresso. Poderemos 
atender uma das grandes reivindicações daqueles que 
lutam por um meio ambiente equilibrado e pela adoção 
de práticas agroecológicas.

E mais ainda, associada à promoção de cidadania, 
melhoria das condições de vida, elevação da renda de 
populações em situação de extrema pobreza. Temos a 
inclusão destas populações na preservação do meio 
ambiente, por meio de atividades que venham a con-
servar nossos recursos naturais, aliado à capacitação 
ambiental, social, educacional, técnico e profissional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredi-
to que o grande acerto deste Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental e também do Programa de 
Fomento às atividades produtivas Rurais está no fato 
de não ser uma simples Bolsa Verde, como está sen-
do chamada; não é somente dar dinheiro às famílias, 
vai além, é remunerá-las para que desenvolvam ativi-
dades de proteção do meio ambiente, é incluí-las em 
uma rede de preservação de nossos recursos naturais 
e ainda está aliada à capacitação e preparação destes 
indivíduos para o desenvolvimento de uma produção 
ambientalmente sustentável.

Não estamos votando uma lei que estabelecerá 
a doação de ‘’peixes”. Ao contrário, é a remuneração 
pela pescaria e garantindo apoio para melhorar a qua-
lidade da mesma, para maximizar resultados.

Os beneficiários deste programa serão famílias 
em situação de extrema pobreza, inscritas no Cadastro 
Único – conhecido como CadÚnico – e que desenvol-
vam atividades de conservação em diversas áreas como 
Florestas Nacionais, e principalmente em projetos de 
assentamentos e territórios de populações tradicionais, 
como ribeirinhos, indígenas e quilombolas.

A importância deste projeto reside exatamente 
no fato de que estas populações não poderão bus-
car a preservação do meio ambiente se seu sustento 
não estiver atrelado à manutenção da floresta em pé. 
Como esperar que um pai de família tenha preocupa-
ção em preservar a floresta se sua família está pas-
sando fome, se a árvore no chão poderá gerar hoje 
algum lucro para aplacar as necessidades imediatas 
de sua família? Então, este projeto faz exatamente 
isso, paga para que estas famílias preservem e dará o 
ensinamento necessário para demonstrar que manter 
a floresta em pé permitirá maiores oportunidades de 
geração de renda que o desmatamento e o emprego 
de técnicas rudimentares que agridam o meio ambiente 
e reduzam no longo prazo a produtividade e, conse-
quentemente sua renda.
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Além disso, alinhando esse programa ao pro-
grama de aquisição de alimento, quer dizer, estabe-
lecendo uma sequência lógica em que as famílias 
são estimuladas a produzirem em sistema de baixo 
impacto ambiental, estabelecendo valorização de até 
30% para produtos orgânicos ou produzidos em sis-
tema agroecológico, em relação ao valor dos produtos 
convencionais.

Vejamos a rede de beneficiários do programa. 
Primeiro, famílias em extrema pobreza, que terão sua 
dignidade resgatada e serão estimuladas a se torna-
rem produtores verdes; as populações atendidas pelo 
Programa de Aquisição de Alimentos, em especial os 
alunos do ensino básico público, que terão acesso 
a produtos de qualidade e produzidos com técnicas 
ecologicamente corretas; e, por fim, toda a população, 
que terá um ambiente mais equilibrado e com ações 
de preservação espalhadas por diversas regiões do 
País, viabilizando a mudança das práticas de produção 
agrícola de grande parte de nossos pequenos produ-
tores rurais familiares.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Mais um 
minuto, Senador.

Por fim, quero parabenizar nossa Presidenta Dil-
ma, pelo maravilhoso Plano Brasil Sem Miséria e pela 
busca de articular as políticas contra a pobreza com 
demais temas como segurança alimentar, alimentação 
escolar, conservação ambiental, geração de renda e 
promoção da cidadania, entre outros aspectos que 
serão impactados indiretamente como a fixação dos 
indivíduos à terra, combate à pobreza rural e urbana.

É com felicidade que voto esta matéria e com 
orgulho de fazer parte de um Governo que pensa nos 
mais pobres e naqueles que precisam de um auxílio 
para sair da situação de extrema pobreza.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Eduardo 
Suplicy. 

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Wilson Santiago; Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, a Presidenta Dilma e a Ministra Tereza Cam-
pello, acompanhada da Secretária Extraordinária Ana 
Fonseca, do Programa Brasil Sem Miséria, estiveram 
reunidas, em agosto último, com os governadores da 
região Sudeste, já estiveram com os governadores da 
região Nordeste e, hoje, com os sete governadores da 
região Norte, para levar adiante os propósitos do Pro-
grama Brasil Sem Miséria.

Assim, hoje vemos um avanço muito considerável 
com respeito aos objetivos maiores da Presidenta Dil-
ma Rousseff de erradicar a pobreza extrema em nos-
so País, com um conjunto de medidas que envolvem: 
o aperfeiçoamento e a expansão do Programa Bolsa 
Família, que agora beneficia, com um acréscimo de 
rendimentos, as famílias com cinco ou mais filhos; pro-
gramas como o Bolsa Verde, que sobretudo na região 
da Amazônia é muito importante, porque vai compa-
tibilizar aqueles ideais de Chico Mendes, segundo os 
quais é perfeitamente possível as pessoas que vivem 
na floresta, que são extrativistas, como os que traba-
lham com a borracha, combinarem a preservação da 
floresta com a sua sobrevivência e cuidados com a 
preservação de nossas florestas, sobretudo naquela 
região; parcerias com os governos estaduais e muni-
cipais; parcerias com as entidades empresariais, com 
os movimentos sociais, sindicatos e associações. Tudo 
isso nos leva a crer que haverá um enorme avanço na 
aplicação desse programa.

E, pois, conforme a Senadora Marta Suplicy expôs 
em seu relatório, muito bem feito, há muitas justificati-
vas constitucionais de urgência. E que maior urgência 
há para nós, brasileiros, senão o combate à miséria?

E acabo de ler agora a declaração dos sete go-
vernadores dos Estados do Norte. Todos eles deram 
as boas-vindas à Presidência. E, tal como observei 
em São Paulo, quando o Governador Geraldo Alckmin 
mostrou um entendimento muito positivo com a Presi-
denta Dilma Rousseff, ao assinar o convênio corres-
pondente para o Estado onde moro, ali também todos 
os governadores do Norte colocaram a importância 
desse bom entendimento entre o governo federal e os 
governos estaduais.

Mas, Sr. Presidente, no momento em que avan-
çamos na direção da extinção da pobreza extrema em 
nosso País, por meio dessas diversas medidas anun-
ciadas, gostaria de colocar ainda a perspectiva de que 
um dia possamos ter um avanço, um amadurecimento, 
de maneira que cada pessoa neste País receba, como 
direito inalienável de ser cidadão brasileiro ou brasi-
leira, uma renda básica como um direito à cidadania.

Gostaria de informar que, em reunião das Co-
missões de Assuntos Econômicos, Dívida Externa 
e Integração de todos os países da América Latina, 
na reunião do Parlatino, havida em Aruba, na última 
quinta-feira, tive a oportunidade, primeiro, de ouvir a 
proposta da assembleísta Deputada Maria Soledad 
Vela, do Equador, que propôs que todos os países da 
América Latina venham a...

(Interrupção do som.)

377ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39398 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

O SR. EDUARDO SUPLICY. (Bloco/PT – SP) – 
Que todos os países da América Latina, a exemplo do 
Brasil, venham a aprovar uma proposta de renda bá-
sica incondicional para toda a população. Mesmo que 
tendo por objetivo a instituição gradual, por etapas, a 
critério do Poder Executivo, começando pelos mais 
necessitados, como faz o programa Bolsa Família.

Assim, Sr. Presidente, quero cumprimentar a 
Presidenta Dilma Rousseff e a Ministra Tereza Cam-
pello pelos avanços que estão conseguindo obter no 
propósito de extinção da pobreza absoluta.

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

PMDB – PB) – Pergunto ao Senador Demóstenes se 
ainda deseja discutir a matéria.

Se V. Exª desejar, está com a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Agrade-
ço, porque, naquele momento, falei sobre relevância e 
urgência, sobre as questões constitucionais, e agora 
gostaria de falar sobre o mérito.

No mérito, Sr. Presidente, ainda temos restrições 
justamente ao programa de aquisição de alimentos, 
apenas no tocante à transparência. Quero ler para V. 
Exª o art. 23. O que diz o art. 23?

Art. 23. O pagamento aos fornecedores 
descritos no art. 16 será realizado diretamente 
pela União ou por intermédio das instituições 
financeiras oficiais, admitido o convênio com 
cooperativas de créditos e bancos cooperati-
vos para o repasse aos beneficiários.

O.k.! Aí não há problema algum.
Agora, vem o parágrafo único:

Parágrafo único. Para efetivação do pa-
gamento de que trata o caput, será admitido 
como comprovação da entrega e da qualidade 
dos produtos termo de recebimento e aceita-
bilidade emitido e atestado por representante 
da entidade que receber os alimentos e refe-
rendado pela entidade executora.

Então, veja bem a gravidade e a elasticidade des-
se artigo. Isso quer dizer o seguinte: alguém creden-
cia qualquer pessoa ou entidade a ser aquele que vai 
atestar que a pessoa realmente vendeu tantos quilos 
de alimentos; com aquele atestado, a pessoa vai di-
retamente à cooperativa, vai ao banco e vai receber o 
dinheiro. É claro que estamos escancarando a porta 
para todos os tipos de irregularidade.

Lembro-me só que, nesta semana, os grandes 
jornais brasileiros fizeram uma matéria acerca dos 
hospitais do Rio de Janeiro. Num dos hospitais fiscali-
zados, foi comprovado, inclusive pela AGU, pela repor-

tagem dos jornais, que se atestava que se lavava ali 
78 toneladas de roupas. Depois se comprovava que, 
na realidade, isso era 5% das roupas. Então, a má-fé 
existe em todos os lugares.

Se houvesse tempo, eu sugeriria à relatora – por-
que acho que é de estrema transparência – que ela 
transformasse esse parágrafo único em parágrafo pri-
meiro e criasse o parágrafo segundo com esse espírito:

Será dada publicidade dos pagamentos 
a que se refere o caput em jornais locais ou 
regionais, páginas na Internet dos órgãos ou 
entidades da Administração Pública, Federal, 
Estadual, do Distrito Federal e Municipal, direta 
ou indireta, e consórcios públicos envolvidos 
no PAA, e por afixação em murais das coope-
rativas e organizações formais fornecedoras 
e da entidade que receber os alimentos, das 
seguintes informações:

1. identificação completa do produtor, 
cooperativa ou organização de agricultura fa-
miliar fornecedora dos alimentos;

2. relação completa dos alimentos forneci-
dos, com identificação do tipo e da quantidade;

3. data da entrega dos alimentos forne-
cidos e validade dos mesmos;

4. identificação completa da entidade in-
termediária executora do PAA e da entidade 
que recebeu os alimentos;

5. identificação completa do responsável 
pelo atestado de recebimento dos alimentos;

6. especificação da destinação dos ali-
mentos recebidos.

E criaria um § 3º também: 

§ 3º As entidades que receberem os ali-
mentos deverão manter registro, pelo prazo 
de cinco anos, das pessoas a quem tenham 
doado ou fornecido esses alimentos, devendo 
tais registros serem mantidos à disposição dos 
órgãos públicos executores do PAA e dos ór-
gãos competentes de fiscalização e controle.

Então, veja que é alguma coisa alternativa. Quem 
tem capacidade de publicar em jornal, local ou regional, 
publica; quem tem capacidade de publicar em páginas 
da Internet, publica; quem tem capacidade para fixar 
em murais, no mínimo, faça essa afixação.

Então, qual é o objetivo? Dar o mínimo de se-
gurança. Isso vai evitar as fraudes? Acredito que não, 
mas vai minimizar muito esse processo e vai poder 
dar, mesmo à população local ou às entidades locais, 
esse poder de fazer essa fiscalização.

Conversei com o Senador Romero Jucá, e eu iria 
apresentar a emenda; naturalmente, a Senadora iria 
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dar o parecer contrário, devido à premência do tempo 
– tenho certeza de que, no mérito, V. Exª acolheria. 
Mas a medida provisória se esgota daqui a alguns... 
Parece-me que o Senador Romero Jucá topa colocar 
em outra medida provisória, o que daria um mínimo de 
garantia. Com essa garantia, nós votaremos a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá, 
para discutir a proposta do Senador Demóstenes Torres.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu entendo a preocu-
pação do Senador Demóstenes, que é a preocupação 
de todos os parlamentares: transparência, prestação 
de contas. Para o Governo, é salutar que haja mais 
controle. Mas entendemos também que essa medida 
provisória é muito importante, pois institui uma série 
de programas sociais e ações importantes que atuam 
exatamente na população mais carente do País.

Por isso, estou propondo ao Senador Demóstenes 
e à Senadora Marta que, em vez de acatar agora essa 
emenda – e, portanto, retornar o projeto à Câmara –, 
nós possamos colocar essa emenda, com cujo mérito 
todos nós concordamos, na Medida Provisória nº 540, 
que virá a esta Casa e da qual serei o relator.

Portanto, fica já a garantia de que iremos acatar 
a emenda e iremos conversar com o Governo. Aqui 
não garanto a sansão da emenda, mas garanto que 
vou acatar a emenda e que vou conversar com o Go-
verno, defendendo essa emenda, que é uma emenda 
que amplia a transparência, que é o interesse de to-
dos nós, da Senadora Marta, a Relatora, minha e do 
Senador Demóstenes e de todo político que quer que 
os gastos públicos sejam bastante acompanhados. 

Então, fica aqui essa proposição para que te-
nhamos a condição de votar hoje e aprovar a medi-
da provisória sem mudanças, para que ela possa ser 
sancionada, exatamente fazendo com que o programa 
possa ser ampliado para todo o Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra a Relatora, Senadora 
Marta Suplicy, para prestar alguns esclarecimentos ao 
Senador Demóstenes.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Como 
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Eu acredito que 
melhora bem o projeto. É uma pena que não possamos 
fazer isso da forma como deveríamos poder fazê-lo.

Senador Jucá, o Ministério do Desenvolvimento 
Social acata essa emenda. Eu gostaria, talvez, que o 
Senador pudesse sentar junto com V. Exª e tentar pen-
sar algumas coisas da proposta, que isso não tem a 
ver o Ministério, tem a ver com o que pensei, quando 
V. Exª estava mencionando. Temos certas regiões do 

País, onde não se vai achar nunca um jornal local para 
publicar. Isso teria que ser talvez em cidades com mais 
habitantes. Aí, teríamos de pensar. 

Mas, é extremamente importante a emenda, e 
eu fiquei muito feliz que o Senador Romero Jucá se 
propõe a acatá-la no outro projeto.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Da minha parte, então, está resolvido e passo 
ao Senador Jucá a minuta da emenda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Randolfe, 
para discutir.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Para discutir 
e, ao mesmo tempo, vou antecipar o encaminhamento. 
Serei bem breve nesse sentido. 

Quero saudar a iniciativa dos temas que estão 
sendo tratados. Lamentavelmente, não será necessário 
aqui reiterar as reclamações que já foram feitas pelo 
procedimento em medidas provisórias que impedem, 
por exemplo, que contribuições como esta, apresentada 
pelo Senador Demóstenes, possam ser acatadas no 
mesmo texto de medida provisória pelo prazo exíguo, 
que, mais uma vez, o Senado está tendo para analisar.

Mas a responsabilidade disso é, fundamental-
mente, nossa. Temos que, o quanto antes, tomar uma 
medida, uma providência em relação à letargia da 
Câmara dos Deputados na apreciação da Proposta 
de Emenda Constitucional das Medidas Provisórias.

Em relação à Medida Provisória, quero saudar a 
Relatora Marta e saudar a iniciativa. É a união do be-
nefício às famílias que se encontram em situação de 
extrema pobreza com a preocupação da necessária 
conservação ambiental. Essa mesma preocupação 
deve ser trazida para o debate de outros temas que 
temos aqui no Parlamento, como, por exemplo, Sr. 
Presidente, o do Código Florestal. A mesma necessi-
dade de preservação ambiental que estamos trazendo 
para esta Medida Provisória deve ser pautada como 
princípio para o debate que teremos em relação ao 
Código Florestal.

O Governo aqui abraça duas bandeiras que con-
sideramos fundamentais: o combate à miséria e, so-
madas a isso, as ações das famílias carentes para, 
a partir do combate à miséria, também atuarem em 
defesa, em proteção ao meio ambiente.

Por isso, o voto do partido Socialismo e Liberda-
de será pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Encerrada a discussão.
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Sobre a mesa, existem dois requerimentos de 
destaque, um do Senador Inácio Arruda.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE  
Nº 1.195, DE 2011 

PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO-SF 
(Emenda nº 17 à 535/2011-PLV nº 24/2011)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, destaque para votação em separado 
da Emenda de nº 17, apresentada à Medida Provisória 
nº 535 de 2011 (PLV nº 24/2011).

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011. 
– Senador Inácio Arruda.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O Senador Inácio Arruda não se encontra pre-
sente, então, o requerimento está prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – E outro também do mesmo Senador 
Inácio Arruda, sobre a Emenda nº 18, apresentada à 
Medida Provisória nº 535. Também pede votação em 
separado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE  
Nº 1.196, DE 2011  

PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO-SF 
(Emenda nº 18 à MPV nº 535/2011 – PLV nº 24/2011)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, destaque para votação em separado 
da Emenda de nº 18, apresentada à Medida Provisória 
nº 535 de 2011 (PLV nº 24/2011).

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2011. 
– Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Senador Inácio Arruda não se en-
contra.

Passo a palavra à Relatora.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Da mesma forma, está prejudicado o requerimento, 
Sr. Presidente, pela ausência do requerente.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se-
nador, está prejudicado. Ele não se encontra presente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Regimentalmente, os requerimentos 
estão prejudicados porque o autor dos requerimentos 
não se faz presente.

Em votação o projeto de conversão, que tem 
preferência regimental, sem prejuízo da emenda da 
Relatora-Revisora.

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

Aprovado.
Em votação a Emenda nº 78, da Relatora-Revi-

sora, com a alteração proposta.
As Srªs e os Srs. Senadores...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, apenas registrar que essa é a emenda de 
redação. Portanto, encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Emenda de redação.

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

Aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 1.000, DE 2011 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 24, de 2011 (Medida Provi-
sória n° 535, de 2011).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei de Conversão n° 24, de 2011 (Medida 
Provisória n° 535, de 2011), que institui o Programa 
de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Altera as 
Leis n°s 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 
de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006; 
e dá outras providências, consolidando a Emenda n° 
78 – Relatora-Revisora, de redação, aprovada pelo 
Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de setembro 
de 2011.
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ANEXO AO PARECER N° 1.000, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 24, de 2011 (Medida Provi-
sória nº 535, de 2011).

Institui o Programa de Apoio à Conser-
vação Ambiental e o Programa de Fomen-
to às Atividades Produtivas Rurais; altera 
as Leis n°s 10.696, de 2 de julho de 2003, 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 
24 de julho de 2006.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Programa de Apoio à Conservação Ambiental

Art. 1° Fica instituído o Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental, com os seguintes objetivos:

I – incentivar a conservação dos ecossistemas, 
entendida como sua manutenção e uso sus-
tentável;

II – promover a cidadania, a melhoria das condições 
de vida e a elevação da renda da população em 
situação de extrema pobreza que exerça ativi-
dades de conservação dos recursos naturais no 
meio rural nas áreas definidas no art. 3º; e

III – incentivar a participação de seus beneficiários em 
ações de capacitação ambiental, social, educa-
cional, técnica e profissional.

Parágrafo único. A execução do Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental ficará sob a res-
ponsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, ao 
qual caberá definir as normas complementares do 
Programa.

Art. 2° Para cumprir os objetivos do Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental, a União fica autori-
zada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar 
serviços de assistência técnica a famílias em situação 
de extrema pobreza que desenvolvam atividades de 
conservação de recursos naturais no meio rural, con-
forme regulamento.

Parágrafo único. Fica atribuída à Caixa Econô-
mica Federal a função de Agente Operador do Pro-
grama de Apoio à Conservação Ambiental, mediante 
remuneração e condições a serem pactuadas com o 
Governo Federal.

Art. 3° Poderão ser beneficiárias do Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental as famílias em situa-
ção de extrema pobreza que desenvolvam atividades 
de conservação nas seguintes áreas:

I – Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Re-
servas de Desenvolvimento Sustentável federais;

II – projetos de assentamento florestal, projetos de 
desenvolvimento sustentável ou projetos de as-
sentamento agroextrativista instituídos pelo Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA;

III – territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, 
populações indígenas, quilombolas e outras co-
munidades tradicionais; e

IV – outras áreas rurais definidas como prioritárias por 
ato do Poder Executivo.

§ 1° O Poder Executivo definirá os procedimentos 
para a verificação da existência de recursos naturais 
nas áreas de que tratam os incisos I a IV.

§ 2° O monitoramento e o controle das ativida-
des de conservação ambiental nas áreas elencadas 
nos incisos I a IV ocorrerão por meio de auditorias 
amostrais das informações referentes ao período de 
avaliação, ou outras formas, incluindo parcerias com 
instituições governamentais estaduais e municipais, 
conforme previsto em regulamento.

Art. 4° Para a participação no Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental, a família interessada deve-
rá atender, cumulativamente, às seguintes condições:

I – encontrar-se em situação de extrema pobreza;
II – estar inscrita no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal; e
III – desenvolver atividades de conservação nas áreas 

previstas no art. 3°.

Art. 5° Para receber os recursos financeiros do 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a famí-
lia beneficiária deverá:

I – estar inscrita em cadastro a ser mantido pelo 
Ministério do Meio Ambiente, contendo informações 
sobre as atividades de conservação ambiental; e

II – aderir ao Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental por meio da assinatura de termo de adesão 
por parte do responsável pela família beneficiária, no 
qual serão especificadas as atividades de conservação 
a serem desenvolvidas.

§ 1° O Poder Executivo definirá critérios de prio-
rização das famílias a serem beneficiadas, de acordo 
com características populacionais e regionais e con-
forme disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º O recebimento dos recursos do Programa 
de Apoio à Conservação Ambiental tem caráter tem-
porário e não gera direito adquirido.

Art. 6° A transferência de recursos financeiros 
do Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
será realizada por meio de repasses trimestrais no 
valor de R$300,00 (trezentos reais), na forma do 
regulamento.
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Parágrafo único. A transferência dos recursos de 
que trata o caput será realizada por um prazo de até 
2 (dois) anos, podendo ser prorrogada nos termos do 
regulamento.

Art. 7’ São condições de cessação da transferên-
cia de recursos do Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental:

I – não atendimento das condições definidas nos arts. 
4° e 5° e nas regras do Programa, conforme de-
finidas em regulamento; ou

II – habilitação do beneficiário em outros programas 
ou ações federais de incentivo à conservação 
ambiental.

Arl. 8° O Poder Executivo instituirá o Comitê Ges-
tor do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 
sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, 
com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 
definidas em regulamento:

I – aprovar o planejamento do Programa, compatibi-
lizando os recursos disponíveis com o número 
de famílias beneficiárias;

II – definir a sistemática de monitoramento e avaliação 
do Programa; e

III – indicar áreas prioritárias para a implementação 
do Programa, observado o disposto no art. 3°.

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a 
composição e a forma de funcionamento do Comitê 
Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos 
dc controle social.

CAPÍTULO II 
Do Programa de Fomento às Atividades  

Produtivas Rurais

Art. 9° Fica instituído o Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais, com os seguintes 
objetivos:

I – estimular a geração de trabalho e renda com sus-
tentabilidade;

Il – promover a segurança alimentar e nutricional dos 
seus beneficiários;

III – incentivar a participação de seus beneficiários 
em ações de capacitação social, educacional, 
técnica e profissional; e

IV – incentivar a organização associativa e coopera-
tiva de seus beneficiários.

§ 1° O Programa de Fomento às Atividades Produ-
tivas Rurais será executado em conjunto pelos Ministé-
rios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, conforme o regulamento.

§ 2° O Poder Executivo disporá sobre a parti-
cipação de outros Ministérios e outras instituições 
vinculadas na execução do Programa de que trata o 
caput deste artigo.

§ 3° O Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais será executado por meio da transferên-
cia de recursos financeiros não reembolsáveis e da 
disponibilização de serviços de assistência técnica.

Art. 10. Poderão ser beneficiários do Programa 
dc Fomento às Atividades Produtivas Rurais:

I – os aericultores familiares e os demais beneficiá-
rios que se enquadrem nas disposições da Lei 
n° 11.326, de 24 de julho de 2006; e

II – outros grupos populacionais definidos corno prio-
ritários por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Para a participação no Programa dc Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais, a família inte-
ressada deverá atender, cumulativamente, às seguin-
tes condições:

I – encontrar-se em situação de extrema pobreza; e
II – estar inscrita no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – Cadúnico.

Art. 12. Para o recebimento dos recursos finan-
ceiros do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais, a família beneficiária deverá aderir ao 
Programa por meio da assinatura de termo de adesão 
pelo seu responsável, contendo o projeto de estrutura-
ção da unidade produtiva familiar e as etapas de sua 
implantação.

§ 1° No caso de beneficiários cujas atividades 
produtivas sejam realizadas coletivamente, o projeto 
poderá contemplar mais de uma família, conforme o 
regulamento.

§ 2° O Poder Executivo definirá critérios de prio-
rização das famílias a serem beneficiadas, conforme 
aspectos técnicos e de disponibilidade orçamentária 
e financeira.

§ 3° O recebimento dos recursos do Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais tem caráter 
temporário e não gera direito adquirido.

Art. 13. Fica a União autorizada a transferir di-
retamente ao responsável pela família beneficiária do 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais) por família, na forma 
do regulamento.

§ 1° A transferência dos recursos de que trata 
o caput dar-se-á em, no mínimo, 3 (três) parcelas e 
no período máximo de 2 (dois) anos, na forma do re-
gulamento.
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§ 2° Na ocorrência de situações excepcionais c 
que impeçam ou retardem a execução do projeto, o 
prazo a que se refere o § 1° poderá ser prorrogado em 
até 6 (seis) meses, conforme o regulamento.

§ 3° A função de agente operador do Progra-
ma de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será 
atribuida à instituição financeira oficial, mediante re-
muneração e condições a serem pactuadas com o 
Governo Federal.

Art. 14. A cessação da transferência de recursos 
no âmbito do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais ocorrerá em razão da não observância 
das regras do Programa, conforme o regulamento.

Art. 15. O Poder Executivo instituirá o Comitê Ges-
tor do Programa dc Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de 
outras definidas em regulamento:

I – aprovar o planejamento do Programa, com-
patibilizando os recursos disponíveis ao número de 
famílias beneficiárias; e

II – definir a sistemática de monitoramento c ava-
liação do Programa.

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a 
composição e a forma de funcionamento do Comitê 
Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos 
de controle social.

CAPITULO III 
Do Programa de Aquisição de Alimentos -– PAA

Art. 16. Podem fornecer produtos ao Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA, de que trata o art. 
19 da Lei n° 10.696, de 2 de julho de 2003, os agri-
cultores familiares e os demais beneficiários que se 
enquadrem nas disposições da Lei n° 11.326, de 24 
de julho de 2006.

§ 1° As aquisições dos produtos para o PAA po-
derão ser efetuadas diretamente dos beneficiários de 
que trata o caput ou, indiretamente, por moio de suas 
cooperativas e demais organizações formais.

§ 2° Nas aquisições realizadas por meio de co-
operativas dos agricultores familiares e dos demais 
beneficiários que se enquadrem nas disposições da 
Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, a transferência 
dos produtos do associado para a cooperativa consti-
tui ato cooperativo, previsto na Lei n° 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971.

§ 3° O Poder Executivo federal poderá estabele-
cer critérios e condições de prioridade de atendimento 
pelo PAA, de forma a contemplar as especificidades 
de seus diferentes segmentos e atendimento dos be-
neficiários de menor renda.

§ 4° A aquisição de produtos na forma do capa’ 
somente poderá ser feita nos limites das disponibili-
dades orçamentárias e financeiras.

Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal autorizado a adquirir 
alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no 
art. 16, dispensando-se o procedimento licitatório, obe-
decidas, cumulativamente, as seguintes exigências:

I – os preços sejam compatíveis com os vigentes no 
mercado, em âmbito local ou regional, aferidos 
e definidos segundo metodologia instituída pelo 
Grupo Gestor do PAA; e

II –  seja respeitado o valor máximo anual ou semes-
tral para aquisições de alimentos, por unidade 
familiar, cooperativa ou por demais organizações 
formais da agricultura familiar, conforme definido 
em regulamento.

Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou or-
gânicos poderão ter um acréscimo de até 30% (trinta 
por cento) em relação aos preços estabelecidos para 
produtos convencionais, observadas as condições de-
finidas pelo Grupo Gestor do PAA.

Art. 18. Os alimentos adquiridos pelo PAA serão 
destinados a ações de promoção de segurança alimen-
tar c nutricional ou à formação de estoques, podendo 
ser comercializados, conforme o regulamento.

Art. 19. Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA 
poderão ser doados a pessoas e famílias em situação 
de insegurança alimentar c nutricional, observado o 
disposto em regulamento.

Art. 20. Sem prejuízo das modalidades já instituí-
das, o PAA poderá ser executado mediante a celebração 
de Termo de Adesão firmado por órgãos ou entidades 
da administração pública estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, 
dispensada a celebração de convênio.

Art. 21. Para a execução das ações de imple-
mentação do PAA, fica a União autorizada a realizar 
pagamentos aos executores do Programa, nas condi-
ções específicas estabelecidas em regulamento, com 
a finalidade de contribuir com as despesas de opera-
cionalização das metas acordadas.

Art. 22. A Companhia Nacional de Abastecimento 
Conah, no âmbito das operações do PAA, poderá rea-
lizar ações de articulação com cooperativas e demais 
organizações formais da agricultura familiar.

Art. 23. O pagamento aos fornecedores descri-
tos no art. 16 será realizado diretamente pela União 
ou por intermédio das instituições financeiras oficiais, 
admitido o convênio com cooperativas de crédito e 
bancos cooperativos para o repasse aos beneficiários.
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Parágrafo único. Para a efetivação do pagamento 
de que trata o caput, será admitido, como comprova-
ção da entrega e da qualidade dos produtos, termo de 
recebimento e aceitabilidade, emitido e atestado por 
representante da entidade que receber os alimentos 
e referendado pela entidade executora, conforme o 
regulamento.

Art. 24. Os Conselhos de Segurança Alimentar 
e Nutricional – CONSEA, são instâncias de controle e 
participação social do PAA.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de 
Consea na esfera administrativa de execução do pro-
grama, deverá ser indicada outra instância de contro-
le social responsável pelo acompanhamento de sua 
execução, que será, preferencialmente, o Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho de 
Assistência Social.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 25. O Poder Executivo definirá em regula-
mento o conceito de família em situação de extrema 
pobreza, para efeito da caracterização dos beneficiários 
das transferências de recursos a serem realizadas no 
âmbito dos Programas instituídos nesta Lei.

Art. 26. A participação nos Comitês previstos nes-
ta Lei será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.

Art. 27. Os recursos transferidos no âmbito do 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental e do 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
não comporão a renda familiar mensal, para efeito de 
elegibilidade nos programas de transferência de renda 
do Governo Federal.

Art. 28. As despesas com a execução das ações 
dos programas instituídos por esta Lei correrão à conta 
de dotação orçamentária consignada anualmente aos 
órgãos e entidades envolvidos em sua implementação, 
observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financei-
ra anual.

Art. 29. O Poder Executivo divulgará periodica-
mente, por meio eletrônico, relação atualizada contendo 
o nome, o Número de Identificação Social inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – NIS, a unidade federativa e os valores pa-
gos aos beneficiários dos Programas de que tratam 
os arts. 1º e 9º desta Lei.

Art. 30. Fica autorizado o Poder Executivo a dis-
criminar, por meio de ato próprio, programações do 
Plano Brasil Sem Miséria a serem executadas por meio 
das transferências obrigatórias de recursos financei-
ros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e 

entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
para a execução de ações no âmbito do Plano Brasil 
Sem Miséria.

Parágrafo Único. Caberá ao Comitê Gestor Na-
cional do Plano Brasil Sem Miséria divulgar em sítio 
na internet a relação das programações de que trata 
o caput, bem como proceder às atualizações devidas 
nessa relação, inclusive no que se refere a alterações 
nas classificações orçamentárias decorrentes de lei 
orçamentária anual e seus créditos adicionais.

Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6º e 
13 poderão ser majorados pelo Poder Executivo em 
razão da dinâmica socioeconômica do País e de es-
tudos técnicos sobre o tema, observada a dotação 
orçamentária disponível.

Art. 32. Na definição dos critérios de que tratam 
o § 1º do art. 5º e o § 2º do art. 12, o Poder Executivo 
dará prioridade de atendimento às famílias com mu-
lheres responsáveis pela unidade familiar e às famí-
lias residentes nos Municípios com menor índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH.

Art. 33. O art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho 
dc 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. Fica instituído o Programa de 
Aquisição de Alimentos, compreendendo as 
seguintes finalidades:

I – incentivar a agricultura familiar, promo-
vendo a sua inclusão econômica e social, com 
fomento à produção com sustentabilidade, ao 
processamento de alimentos e industrialização 
e à geração de renda;

II – incentivar o consumo e a valoriza-
ção dos alimentos produzidos pela agricultu-
ra familiar;

III – promover o acesso à alimentação, 
em quantidade, qualidade e regularidade ne-
cessárias, das pessoas em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional, sob a perspectiva 
do direito humano à alimentação adequada e 
saudável;

IV – promover o abastecimento alimentar, 
que compreende as compras governamentais 
de alimentos, incluída a alimentação escolar;

V – constituir estoques públicos de ali-
mentos produzidos por agricultores familiares;

VI – apoiar a formação de estoques pelas 
cooperativas e demais organizações formais 
da agricultura familiar; e

VII – fortalecer circuitos locais e regionais 
e redes de comercialização.

§ 1º Os recursos arrecadados com a 
venda de estoques estratégicos formados nos 
termos deste artigo serão destinados integral-
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mente às ações de combate à fome e à pro-
moção da segurança alimentar e nutricional.

§ 2º (Revogado).
§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo 

Gestor do PAA, com composição e atribuições 
definidas em regulamento.

§ 4º (Revogado).” (NR)
Art. 34. O inciso II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 

9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
Il – o benefício variável, destinado a uni-

dades familiares que se encontrem em situação 
de pobreza e extrema pobreza e que tenham 
em sua composição gestantes, nutrizes, crian-
ças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou ado-
lescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago 
até o limite de 5 (cinco) benefícios por família;

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

Art. 35. O aumento do número de benefícios 
variáveis atualmente percebidos pelas famílias bene-
ficiárias, decorrente da alteração prevista no art. 34, 
ocorrerá nos termos de cronograma a ser definido em 
ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.

Art. 36. O art. 11 da Lei n° 10.836, de 9 de ja-
neiro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 11.  ................................................  
Parágrafo único. A validade dos benefí-

cios concedidos no âmbito do Programa Nacio-
nal de Acesso à Alimentação – PNAA – “Cartão 
Alimentação” encerra-se em 31 de dezembro 
de 2011.” (NR)

Art. 37. O art. 14 da Lei n° 10.836, de 9 de janei-
ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14. Sem prejuízo das responsabili-
dades civil, penal e administrativa, o servidor 
público ou o agente da entidade conveniada 
ou contratada responsável pela organização 
e manutenção do cadastro de que trata o 
art. 1° será responsabilizado quando, do-
losamente:

I – inserir ou fizer inserir dados ou infor-
mações falsas ou diversas das que deveriam 
ser inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CADÚNICO; ou

II – contribuir para que pessoa diversa do 
beneficiário final receba o benefício.

§ 1º (Revogado).

§ 2° O servidor público ou agente da en-
tidade contratada que cometer qualquer das 
infrações de que trata o caput fica obrigado a 
ressarcir integralmente o dano, aplicando-se-
-lhe multa nunca inferior ao dobro e superior 
ao quádruplo da quantia paga indevidamen-
te.” (NR)

Art. 38. A Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:

“Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção pe-
nal, será obrigado a efetuar o ressarcimento 
da importância recebida o beneficiário que 
dolosamente tenha prestado informações 
falsas ou utilizado qualquer outro meio ilí-
cito, a fim de indevidamente ingressar ou 
se manter como beneficiário do Programa 
Bolsa Família.

§ 1° O valor apurado para o ressarci-
mento previsto no caput será atualizado pelo 
índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo – IPCA, divulgado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 2° Apurado o valor a ser ressarcido, 
mediante processo administrativo, e não ten-
do sido pago pelo beneficiário, ao débito se-
rão aplicados os procedimentos de cobrança 
dos créditos da União, na forma da legislação 
de regência.”

Art. 39. O art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 de ju-
lho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3°.  .................................................
 ..............................................................  
III – tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo;

 ..............................................................
§ 2° .......................................................
 ..............................................................  
V – povos indígenas que atendam si-

multaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3°;

VI – integrantes de comunidades rema-
nescentes de quilombos rurais e demais po-
vos e comunidades tradicionais que atendam 
simultaneamente aos incisos II, III e IV do ca-
put do art. 3°.” (NR)

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.
Parabenizamos a Senadora Marta Suplicy pelo 

brilhante relatório e também aos demais companheiros 
da Casa pela compreensão em relação à urgência e 
à necessidade de se apreciar esta matéria tão impor-
tante especificamente para a classe menos favorecida 
deste País.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem 
um projeto de resolução que está sobre a mesa que 
trata da autorização de um navio da Marinha para fa-
zer parte de uma Força Interina das Nações Unidas 
no Líbano.

Eu queria pedir a V. Exª que colocasse em votação 
essa matéria que é extremamente urgente e relevante.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – No caso aqui, V. Exª falou uma emen-
da, não duas... 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – São duas emendas de redação. É uma 
emenda só com alteração.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone) – Pra mim foi o que o Sr. falou.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento de urgên-
cia ao Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2011.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO No 1.197, DE 2011

Requer a tramitação em regime de 
urgência do Projeto de Decreto legislativo 
no 234, de 2011 (Projeto de Decreto Legis-
lativo no 443-A, de 2011, na Câmara dos 
Deputados).

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

art. 336, inciso III do Regimento Interno do Senado 
Federal, e ouvido o Plenário, a tramitação em Regime 
de Urgência do Projeto de Decreto Legislativo no 234, 

de 2011, (Projeto de Decreto Legislativo no 443-A, de 
2011, na Câmara dos Deputados), que “Aprova o en-
vio de um navio da Marinha do Brasil para compor a 
Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo quem discorde do reque-
rimento, Senador Romero Jucá, em votação.

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

Aprovado.
Passa-se à apreciação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 234, de 2011.

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 234, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 234, de 2011 (Nº 
443/2011, da Câmara dos Deputados), que 
autoriza o envio de um Navio da Marinha do 
Brasil para compor a Força-Tarefa Marítima 
da Força Interina das Nações Unidas no Lí-
bano – UNIFIL.
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Designo o Senador Romero Jucá para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 1.001, DE 2011 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o parecer é favorável.

É extremamente relevante a designação de um 
Navio da Marinha para comandar essa esquadra.

Portanto, damos parecer a favor da autorização. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – A Presidência informa aos Srs. Sena-
dores que poderão ser oferecidas emendas até o final 
da discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira apresentar as referi-
das emendas, discussão do projeto, em turno único. 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 234, DE 2011 

(Nº 443/2011,  na Câmara dos Deputados)

Autoriza o envio de um Navio da Ma-
rinha do Brasil para compor a Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das Nações Uni-
das no Líbano – UNIFIL.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado o envio de um navio da 

Marinha do Brasil, com aeronave orgânica e com o 
contingente de até 300 (trezentos) militares brasilei-
ros para a Força-Tarefa Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano – UNIFIL.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em modificação do referido contingente, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pela ordem, Senador Demóstenes 
Torres. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apresentei um requerimento à Mesa. Não sei se 
pode ser votado. Trata-se de um requerimento simples, 
de transcrição de duas matérias do site Quidnovi, que 
trata de uma matéria escandalosa acerca de uma casa 
em Brasília que fazia grampos clandestinos de autori-
dades, envolvendo diversas pessoas. 

Apenas para transcrever e se dar conta dessa 
notícia que deve ser apurada com rigor pela Polícia 
Federal, Sr. Presidente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Aécio Neves, V. Exª tem a 
palavra pela ordem. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aguar-
dei que fosse concluída a votação desta Medida Provi-
sória. Os Líderes do meu Partido externaram o nosso 
ponto de vista, mas, correndo o risco de me tornar 
compositor de uma nota só, quero reiterar a necessi-
dade de a Presidência do Senado da República, em 
entendimentos com a Presidência da Câmara dos 
Deputados, dar prosseguimento à discussão naquela 
Casa do novo rito das medidas provisórias aqui apro-
vadas, Sr. Presidente.

Fizemos uma ampla discussão de algo que se 
compreendeu no Senado da República como a favor 
das instituições, a favor da instituição do Poder Legis-
lativo, a favor do resgate das prerrogativas desta Casa, 
obviamente sem usurpar da Câmara dos Deputados 
nenhuma de suas prerrogativas. Lamentavelmente, 
aquele entendimento unânime nesta Casa não teve 
sequência na Câmara dos Deputados. É preciso que 
a matéria lá seja discutida. Se aprimoramentos a Câ-
mara tiver a dar ao Projeto, obviamente devem ser 
analisados no futuro por nós.

Mas, até hoje, quase dois meses passados da 
aprovação daquela matéria, não houve sequer a de-
signação do relator na Comissão de Constituição e 
Justiça daquela Casa. Não há outro caminho, Sr. Pre-
sidente, senão uma ação objetiva da Presidência do 
Senado da República, na compreensão de que o que 
aqui construímos é algo a favor dessa instituição.

Portanto, mais uma vez, Sr. Presidente, peço 
que leve ao Presidente José Sarney essa posição 
que não é do meu partido apenas, é de inúmeros 
outros Senadores com os quais nós conversamos. É 
inadmissível que uma matéria de tamanha relevân-
cia, que nos pouparia de estarmos aqui votando con-
tra inúmeras medidas provisórias que vêm trazendo 

387ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39408 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

contrabandos ou que são apresentadas já no tempo 
limite da sua votação. 

A aprovação desse novo rito é uma necessidade 
do Parlamento brasileiro, e é preciso que o Senado 
aja para que a Câmara dos Deputados dê sequência 
àquilo que aqui foi discutido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, alguns requerimentos.

São os seguintes os itens:

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.190, DE 2011

Requerimento nº 1.190, de 2011, de au-
toria do Senador Francisco Dornelles, solici-
tando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 598, de 2011, com o Projeto de 
Lei da Câmara nº 16, de 2010, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 
116, 189, 201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, 
de 2008; 256, de 2009; 138 e 448, de 2011, 
Por regularem matérias correlatas (royalties  
de petróleo).

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.191, DE 2011

Requerimento nº 1.191, de 2011, de au-
toria do Senador Francisco Dornelles, solici-
tando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 574, de 2011, com o Projeto de 
Lei da Câmara nº 16, de 2010, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 
116, 189, 201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, 
de 2008; 256, de 2009; 138 e 448, de 2011, 
Por regularem matérias correlatas (royalties  
de petróleo).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Votação dos Requerimentos nºs 1.190 
e 1.191, de 2011, do Senador Francisco Dornelles, so-
licitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 598 e 574, de 2011, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 16, de 2010.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram.

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) –Encerrada a Ordem do Dia.

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

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, que dispõe sobre as ativi-
dades do médico-residente; e trata das contri-
buições devidas aos conselhos profissionais 
em geral (proveniente da Medida Provisória 
nº 536, de 2011).

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 537, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da De-
fesa e da Integração Nacional, no valor global 
de quinhentos milhões de reais, para os fins 
que especifica.

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo deter-
minado firmados com fundamento na alínea 
g do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993; altera a Lei nº 12.337, 
de 12 de novembro de 2010; e dá outras pro-
vidências.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

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

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

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

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

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

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011)

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

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-
nador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo o território 
nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável, nos termos do Substitu-
tivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas apresentadas ao Substitutivo, 
em turno suplementar, perante à Comissão): 
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo).
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12 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

13 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

14 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 947, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, solicitando voto de con-
gratulações e aplausos pelos 93 anos do 
ex-Presidente da África do Sul e Nobel da 
Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 
18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 216, VII, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que sejam enca-
minhados Votos de Pesar à viúva do jornalista Antonio 
Carlos Porto, também conhecido por amigos e colegas 

como Portinho, que morreu na noite de ontem, na ci-
dade de Estrela, no Vale do Taquari.

Porto tinha 81 anos e lutava contra um câncer na 
boca havia nove meses, ele foi locutor, apresentador 
e redator. Mas ganhou fama como cronista e comen-
tarista esportivo, inclusive participado de coberturas 
em Copa do Mundo.

Natural de Estrela, o jornalista foi fundador da 
Rádio Alto Uruguai, na cidade natal. Na Capital, teve 
passagem pelas rádios Gaúcha, Guaíba, Difusora e 
Continental e trabalhou nos jornais A Hora, Folha Es-
portiva e Folha da Tarde.

O jornalista deixa a mulher, Eva, que foi radioa-
triz e três filhos: Antonio Carlos Porto Júnior, Ernani e 
Evelise. Tinha quatro netos e duas noras.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2011. – 
Senadora Ana Amélia, PP/RS – Senador Paulo Paim, 
PT/RS – Senador Pedro Simon, PMDB/RS.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Passa-se à lista de oradores.
Senadores Wellington Dias. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Paulo Davim, por ces-

são do Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 

a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cí-
cero Lucena, 1º Secretário.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a Frente 
Parlamentar da Saúde, juntamente com várias insti-
tuições e entidades ligadas à saúde, e membros do 
Governo, do Executivo, fizemos uma ação pela saúde: 
a Primavera da Saúde. Constou de uma manifestação 
em frente ao Palácio do Planalto, onde, simbolicamen-
te, foram entregues à Presidenta Dilma rosas, simbo-
lizando a primavera.

Tivemos audiência com o secretário executivo do 
gabinete da Presidência da República, tivemos audi-
ência com a Ministra Ideli Salvatti e viemos ao Sena-
do Federal para uma conversa com o Presidente Sar-
ney, solicitando desta Casa celeridade na apreciação 
e posterior votação da Emenda 29. Para a saúde, a 
Emenda 29 tem um significado enorme, inimaginável. 
Vai ajudar, e muito, a resolver o subfinanciamento da 
saúde no Brasil. 

Já falei sobre isso aqui, desta tribuna, reiteradas 
vezes. A própria Presidenta Dilma, numa entrevista na 
televisão, no programa Fantástico, também reconhe-
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ce o subfinanciamento da saúde. Nós investimos 42% 
menos do que a Argentina investe na saúde pública. 
Portanto, existe a consciência de que há necessidade 
de maior aporte de recursos para a saúde pública no 
Brasil, para a estabilidade do Sistema Único de Saúde. 

Evidentemente, o problema da saúde não é só 
o subfinanciamento; é, principalmente, o subfinancia-
mento. Nós sabemos que há problema de gestão, pro-
blema de evasão, de desvio de recursos, mas precisa-
mos temporalizar as coisas, e o primeiro passo a ser 
dado é discutirmos exaustivamente o grave problema 
do subfinanciamento da saúde. 

Essa emenda chegou aqui e vamos ter de discutir 
se vamos aprovar o texto enviado pela Câmara ou se 
vamos aprovar o texto original com a emenda do Sena-
dor Tião Viana, que estabelece 10% do orçamento da 
União para a saúde, 12% para os Estados e 15% para 
os Municípios. Precisamos discutir essa questão com 
seriedade, com profundidade, com a responsabilidade 
que esta Casa tem, mas nós precisamos, definitiva-
mente, dar um rumo a esse debate, a essa discussão 
e tentar contribuir para estancar essa crise, que já é 
crônica, do subfinanciamento da saúde no Brasil.

Eu sei que a área econômica do Governo tem 
dito que 10% ficariam difíceis para o Governo. E aqui 
eu faço uma sugestão: vamos discutir fontes alternati-
vas de financiamento da saúde. Que o Governo envie 
para esta Casa uma medida provisória do bem, enca-
minhando para esta Casa, para o Congresso, opções 
de financiamento da saúde, fontes alternativas, como, 
por exemplo, a contribuição do cigarro, uma tributação 
do cigarro específica para a saúde, já que o Brasil ven-
de um dos cigarros mais baratos do mundo; já que o 
SUS gastou, aproximadamente, R$300 milhões no ano 
passado para tratar as doenças provocadas pelo cigar-
ro, atendendo até a um apelo da Organização Mundial 
de Saúde, que aponta que a elevação do preço do ci-
garro é um dos instrumentos utilizados para diminuir 
a adesão de novos tabagistas ao vício. 

Vamos criar esse imposto sobre o cigarro. Vamos 
criar a contribuição da bebida alcoólica para colaborar 
com a saúde. Vamos estabelecer que 15% das mul-
tas de trânsito sejam destinados à saúde, já que, atu-
almente, nenhum centavo é destinado para a saúde. 
No Brasil, no ano passado, o Sistema Único de Saúde 
gastou mais de R$200 milhões com a internação de 
vítimas de acidentes de trânsito, mas nenhum centavo 
das multas foi destinado para a saúde.

Vamos discutir de forma responsável e pragmá-
tica, estabelecendo um percentual dos royalties  de 
petróleo também para a saúde. Vamos discutir opções 
outras dentro de uma criatividade plausível, dentro de 

opções exequíveis, para que a gente chegue com re-
cursos novos para a saúde.

Que o Governo – e foi uma sugestão que a Fren-
te Parlamentar deu, ontem, lá no Planalto – chame as 
lideranças do Congresso, que o Governo convoque a 
sociedade civil organizada para estabelecer um deba-
te sério, franco, sobre financiamento da saúde. E aí, 
sim, com dinheiro novo sendo captado pelo Governo, 
eu acho que o Governo pode sim e deve destinar 10% 
do seu orçamento para a saúde.

Eu me posiciono contra a criação de novos im-
postos, ressuscitar uma CPMF. Ao mesmo tempo, de-
fendo a criação de tributação sobre produtos que são 
maléficos para a saúde do ponto de vista orgânico, mas 
também do ponto de vista financeiro, como é o caso 
do cigarro, da bebida e de tantos outros.

A gente precisa discutir a destinação de recursos 
do DPVAT. A gente precisa estabelecer uma contribui-
ção para a saúde no preço das motocicletas.

Mas por que isso? Pode até ser uma medida 
antipática. Não é. É uma medida racional, porque nós 
sabemos que a motocicleta, hoje, corresponde a um 
terço da frota de veículos do Brasil; entretanto, cor-
responde a mais de 60% das solicitações de seguro 
por acidente.

Quem frequenta hospital público de trauma, quem 
frequenta pronto-socorro sabe a quanto correspondem 
no atendimento os acidentes por motocicletas nos 
grandes centros. Todos nós sabemos que a motocicleta 
substituiu o cavalo no interior do Brasil – o cavalo era 
um meio de transporte para o homem do campo –, e 
hoje todo cidadão, toda cidadã no interior do Estado 
adquire com facilidade uma motocicleta. E aí vêm os 
acidentes, e cada vez mais os problemas da trauma-
-ortopedia se acumulam nos corredores dos hospitais 
públicos, trazendo problemas sérios para o sistema de 
saúde pública.

Portanto, eu acho isso plausível, exequível. São 
opções novas, são opções que a gente pode discutir. 
E o Governo, numa reunião com as lideranças, com 
a área econômica, com o Ministério da Saúde, com a 
sociedade civil organizada, com as entidades de classe 
dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos 
nutricionistas, enfim, de todos os profissionais que com-
põem esse universo de profissionais da saúde, pode 
estabelecer um programa, estabelecer um pacote de 
saúde para trazer dinheiro novo para o financiamento. 

Só não podemos ficar nessa passividade. Vive-
mos uma crise sem precedentes na saúde do Brasil e 
precisamos atuar com firmeza. Chega de tanta morte, 
chega de tanto sofrimento, chega de tanta dor. Como po-
deremos capilarizar as ações governamentais de saú-
de se não dispusermos de recursos para implementar 
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os programas que cheguem ao cidadão mais humilde 
do mais distante rincão do Brasil, lá no Nordeste, no 
Norte, no Centro-Oeste, à população mais carente?

Portanto, Sr. Presidente, acho que esse debate 
deverá ser feito nesta Casa, nas comissões, mas acho 
que o Governo precisa, sim, sinalizar, precisa mostrar 
a sua intenção, o seu desejo.

Concedo, com prazer, um aparte à Senadora 
Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paulo Davim, toda vez que V. Exª fala sobre saúde, 
presto atenção redobrada. Por sua experiência como 
médico, V. Exª conhece profundamente essa matéria. 
Ao trazer para o Plenário toda a mobilização que a 
Frente Parlamentar da Saúde realizou, nesta sema-
na, em defesa da regulamentação da Emenda nº 29, 
associo-me às suas preocupações. Esta Casa não 
pode deixar sem resposta essa aspiração da socie-
dade, das pessoas que, como disse V. Exª, estão nos 
corredores dos hospitais aguardando atendimento 
ou uma cirurgia, por falta de anestesista, por falta de 
material cirúrgico e tantos outros problemas muito co-
nhecidos por V. Exª. A questão é que, como Senadora 
municipalista, preocupo-me muito, porque hoje – no 
caso do Rio Grande do Sul – cem por cento dos Mu-
nicípios de meu Estado aplicam mais do que os 15% 
determinados pela lei, ou seja, mais ou menos uma 
média de 28% de sua receita líquida. Alguns, como o 
Município de Panambi, a que faço sempre referência, 
aplica 35% da receita líquida em saúde pública. Os 
Municípios estão fazendo a sua parte. Concordo tam-
bém plenamente com V. Exª não ser possível penali-
zar, de novo, a sociedade com mais um tributo, com 
a volta da CPMF, tão brilhantemente lembrada pelo 
nosso Líder Francisco Dornelles – o curandeiro e a 
CPMF – de que não é criando mais um imposto que 
iremos resolver o problema. Também concordo que é 
preciso um diálogo muito concreto entre o Governo, o 
Congresso Nacional, a classe médica e hospitalar e 
o sistema de saúde, para encontrar uma solução. Do 
jeito que está não pode ficar, e esta Casa não pode se 
omitir. Parabéns a V. Exª por trazer de volta esse tema 
ao Plenário do Senado. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito 
obrigada, Senadora Ana Amélia. O seu aparte contri-
bui muito para o nosso pronunciamento. 

Sr. Presidente, nessa manifestação, o que ouvi 
das pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, do 
Ceará, do Rio Grande do Norte, do meu Estado, de 
todo o Brasil, me deixou muito satisfeito, muito feliz 
porque o povo brasileiro abraçou o Sistema Único de 
Saúde, o SUS, como um patrimônio dele. Percebo 
que, nos últimos dias, nunca se falou tanto em saúde 

como agora. A grande mídia pautou a saúde, o povo 
discutiu, os políticos debateram. Só que, agora, nós 
precisamos afunilar o nosso debate para chegarmos 
à solução que toda sociedade anseia.

Para concluir, Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar que, amanhã, não estarei presente nesta Casa 
– vou dar entrada na justificativa –, porque participarei 
do lançamento da Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos, que acontecerá em Natal, no meu Estado, 
o Rio Grande do Norte, que assumiu a liderança, no 
Nordeste, em transplantes. Nós não só executamos 
os transplantes, mas também fornecemos os órgãos 
captados lá no nosso Estado para os Estados vizinhos, 
para ajudar milhares de pacientes que precisam de 
transplantes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Obrigado ao Senador Paulo Davim.
Intercalando, convidamos o Senador Armando 

Monteiro para falar pela Liderança do PTB.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, Senador Cícero!
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pois não, Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Só para dar, enquanto o Senador 
Armando chega à tribuna, uma notícia que eu diria até 
boa, principalmente por toda essa mobilização que as 
pessoas fazem em torno do concurso. 

Quero aqui mandar um recado para aqueles que 
passaram no concurso de auditor fiscal. Tivemos uma 
conversa com o Planejamento hoje e, das 220 vagas, o 
Planejamento deve já anunciar, amanhã, em publicação 
no Diário Oficial, a contratação, ou seja, a absorção 
de 117 auditores fiscais do trabalho desse concurso. 

O prazo é amanhã, da publicação, para que tudo 
corra dentro da normalidade e essas pessoas que fi-
zeram o concurso possam ser incorporadas à estru-
tura do Ministério do Trabalho, já que o concurso tem 
data para vencer.

Então, portanto, essa é a informação que gostaria 
de deixar aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Muito bem-vinda a notícia!

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para expressar 
a minha satisfação com a aprovação ontem, na Comis-
são de Assuntos Econômicos desta Casa, do PLC nº 
77, que propiciou as mudanças no Super Simples, ou 
seja, Regime de Tributação Simplificada, que foi insti-
tuído em 2006 através da Lei Complementar nº 123 e 
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que se constitui num marco extraordinário, num divisor 
de águas com relação ao ambiente tributário das micro 
e pequenas empresas no Brasil.

Já é possível fazer um balanço desses seis anos 
de vigência do regime simplificado de tributação. E o 
que podemos com alegria registrar é que foi um ins-
trumento importantíssimo para garantir a formalização 
dos pequenos negócios no Brasil. Os dados indicam 
que mais de 2 milhões e 700 mil micro e pequenas em-
presas puderam formalizar-se nesse período, além do 
incremento significativo do emprego vinculado a esse 
universo de empresas. Há uma estimativa de aproxi-
madamente 7 milhões de empregos formais nesse 
período. Além de benefícios como os da inclusão previ-
denciária, da maior possibilidade de acesso ao crédito, 
da maior transparência nas relações comerciais com 
fornecedores e clientes e, evidentemente, do menor 
risco no desenvolvimento das atividades no tocante 
à fiscalização, seja fazendária, seja de outra origem.

Portanto, o regime simplificado de tributação, 
sem nenhuma dúvida, alcançou resultados notáveis. 

É verdade, Sr. Presidente, que o que se deseja-
va no Brasil é que pudéssemos ter um ambiente, ou 
seja, um regime geral de tributação que pudesse ser 
estimulador dos negócios. Mas, infelizmente, o Brasil 
construiu um sistema tão extraordinariamente com-
plexo e disfuncional para a economia que, ao final, 
tivemos que ir promovendo remendos nesse sistema. 
E o regime simplificado de tributação nada mais é do 
que uma reforma tributária que se operou no ambiente 
das micro e pequenas empresas.

Portanto, temos que saudar essa conquista e te-
mos que registrar que o Senado respondeu de forma 
célere para que, após o exame da Câmara, pudésse-
mos garantir a aprovação dessa matéria.

Tivemos, sem dúvida nenhuma, avanços impor-
tantes. Corrigimos as faixas de faturamento e de en-
quadramento, que estavam congeladas desde a criação 
do Simples, o que significa dizer um reajuste de 50% 
em todas as faixas. Ou seja, para micro e pequena 
empresa, de R$240 mil para R$360 mil anuais, e para 
as pequenas empresas, os limites estão reajustados, 
atingindo agora um teto de R$3,6 milhões.

Nesse mesmo projeto, o microempreendedor in-
dividual pôde ter também uma correção no seu limite 
de enquadramento. Aí essa correção alcançou 67%, 
passando de R$36 mil para R$60 mil o limite.

O projeto oferece ainda a possibilidade de par-
celamento de débitos tributários para as empresas 
optantes do regime simplificado de tributação. E esse 
segmento de empresas que estavam inadimplentes e 
que, por isso, corriam o risco de perder o seu enqua-

dramento no regime podem ter agora a possibilidade 
de parcelamento do débito em 60 meses.

Outro ponto a destacar no projeto que represen-
ta um grande avanço: para as empresas, as micro e 
pequenas empresas exportadoras, o limite do Simples 
praticamente foi duplicado, além da correção. Por quê? 
Porque a receita de exportação, mesmo que correspon-
da ao teto desse limite, estaria ainda enquadrada nos 
limites do Simples, ou seja, aquele viés antiexportador 
que o sistema tinha anteriormente, meu caro Senador 
Luiz Henrique, é agora corrigido na medida em que o 
Brasil precisa ampliar a sua base exportadora. E nada 
mais razoável do que considerar que a receita de expor-
tação não subtrai o espaço na faixa para que a micro 
e pequena empresa continue a gozar dos benefícios 
do regime simplificado de tributação. Portanto, para a 
empresa exportadora é como se esse limite dobrasse, 
alcançando R$7,2 milhões.

Temos também de registrar que muitos avanços 
que eram reivindicados por setores expressivos des-
se universo das pequenas empresas, alguns avanços 
não foram obtidos ainda, como, por exemplo, a inclu-
são de novas categorias, especialmente de empresas 
de serviços. Há um grande universo de empresas, de 
pequenas e microempresas da área de serviços que 
não estão contempladas no Simples: corretores de 
imóveis, representantes comerciais, clínicas, em suma, 
vários segmentos que ainda não estão contemplados.

Portanto, precisamos, através de projetos que 
também tramitam nesta Casa, avançar no sentido de 
ampliar o alcance do regime simplificado de tributação.

Outro ponto que reconhecemos polêmico e que 
foi objeto até de uma emenda nossa não acolhida pelo 
nosso ilustre Senador José Pimentel – que realizou 
um notável trabalho não apenas como integrante da 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e um 
dos líderes desse movimento no Congresso Nacional, 
mas também na condição de Relator do Projeto PLC 
nº 77 – é a questão polêmica da substituição tributária, 
ou seja, de não penalizar a micro e pequena empresa 
com esse regime da substituição tributária, ressalvando 
aqueles setores para os quais, inicialmente, a subs-
tituição tributária foi criada: o setor de combustíveis, 
de cigarros, de bebidas alcoólicas, de refrigerantes, 
de energia elétrica, de eletroeletrônicos e de veículos 
automotivos.

É fundamental considerar que o regime de Subs-
tituição Tributária penaliza os pequenos negócios na 
medida em que representa, na essência, uma dupla 
tributação. E, mais do que isso, compromete o capital 
de giro dessas empresas na medida em que há uma 
antecipação do recolhimento do tributo.
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Precisamos, portanto, continuar a dialogar, es-
pecialmente com os Estados, para que se flexibilize 
esse regime de substituição tributária, que, na nossa 
avaliação, é tão penalizador para as micro e peque-
nas empresas.

Temos ainda a questão da definição dos subte-
tos, especialmente para os Estados. Esses subtetos 
não foram reajustados agora, por ocasião do reajuste 
das faixas para os tributos federais, e evidentemente 
é fundamental que avancemos também na definição 
dos subtetos.

Uma outra questão que foi objeto de uma emen-
da que não pôde ser também acolhida, mas que vai 
ainda representar uma ação nossa nesta Casa, espe-
cialmente nos outros projetos, diz respeito à possibili-
dade das micro e pequenas empresas poderem fazer 
jus a incentivos fiscais.

O que há é que atualmente a legislação do Sim-
ples veda completamente a possibilidade de que as 
empresas beneficiárias desse regime possam vir a fruir 
benefícios ou incentivos fiscais adicionais. 

Com isso, por exemplo, evidencia-se uma con-
tradição. O Governo quer estimular a inovação no 
ambiente empresarial; ao mesmo tempo, exclui as 
pequenas empresas da possibilidade de serem con-
templadas com instrumentos como a subvenção eco-
nômica e como outros benefícios e incentivos fiscais 
que podem ser oferecidos e devem ser oferecidos às 
micro e pequenas empresas.

Então, eu gostaria de, ao fazer este registro, dizer 
que o Brasil avançou efetivamente, com uma política 
pública que me parece adequada para estimular os 
pequenos negócios. Nós vivemos num País que tem 
uma imensa energia empreendedora. Isso se evidencia 
especialmente com a capacidade de sobrevivência das 
pequenas empresas num ambiente que ainda é hostil, 
minha cara Senadora Ana Amélia, que eu sei que tem 
muita sintonia com essa agenda das pequenas e mi-
croempresas. Sei que há pontos em que precisamos 
avançar muito, especialmente no que diz respeito ao 
acesso ao crédito. 

O crédito para a micro e pequena empresa, no 
Brasil, ainda é inacessível, não há modalidades de 
garantias adequadas, quer dizer, uma espécie de ti-
pologia de garantias que possam ser adequadas à 
realidade dos micro e pequenos negócios. Os fundos 
de avais que foram concebidos têm um alcance ex-
traordinariamente limitado. Portanto, o crédito ainda é 
algo inacessível no Brasil para os pequenos negócios. 

Temos toda a questão das compras governa-
mentais como instrumento de incentivo e de apoio às 
pequenas empresas. É verdade, sim, que há experiên-
cias que precisam ser ampliadas em vários Municípios 

desse País com políticas de indução na área de com-
pras governamentais que já são bastante significativas. 
Mas se tomarmos o País de uma maneira geral, esse 
instrumento das compras governamentais ainda não 
está sendo utilizado como poderíamos utilizar para 
apoiar as micro e pequenas empresas. 

Quero, portanto, expressar a minha satisfação de 
poder constatar que, apesar de todas as dificuldades 
que temos ainda, é fundamental levar em conta que 
os pequenos negócios representam um grande negó-
cio para este País. É a forma mais inteligente de gerar 
empregos com menores custos e, ao mesmo tempo, 
no regime de uma sociedade aberta, de um capitalis-
mo genuíno, de uma economia de mercado, são os 
pequenos negócios que melhor realizam os ideais 
de uma economia competitiva, de uma economia de 
mercado, sem as deformações dos monopólios, dos 
oligopólios. Portanto, é fundamental estimular as pe-
quenas empresas.

Senadora Ana Amélia, quero, com muita satisfa-
ção, ouvi-la. Por favor.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Armando Monteiro, cumprimentos. Queria aproveitar 
e endossar as referências à matéria que foi aprovada 
na CAE e dizer que devemos isso também ao esforço 
feito pelo Senador José Pimentel, Relator, dessa im-
portantíssima e inadiável matéria. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – É 
verdade.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Queria 
também me associar na questão da falta de política de 
crédito e de financiamento para as pequenas e médias 
empresas, especialmente o BNDES, que foi recente-
mente envolvido em algumas operações, algumas que 
não foram concluídas, mas outras que estão em anda-
mento, e poderia criar linhas de crédito para atender a 
essa demanda tão importante. Sou de um Estado, o Rio 
Grande do Sul, que tem, na pequena e micro empresa, 
uma força muito importante, e as pequenas se tornam 
médias e depois se tornam grandes. Nesse momento 
de crise global, não seria o caminho melhor o governo 
estimular com linhas de financiamento para capital de 
giro, por exemplo, essas pequenas empresas? Então, 
V. Exª tem toda a razão em fazer essa defesa. Tam-
bém sou favorável a ampliar o número de categorias 
de empresas beneficiárias incluídas no Simples. Já fiz 
emendas a essa matéria para permitir abrigar essas 
empresas, como corretores de seguro, representantes 
comerciais e tantos outros e que deveria ser definido 
por faturamento, e não por atividade econômica. Muito 
obrigada, Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço a V. Exª o aparte. 
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(Interrupção do som.) 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Ouço 
a Senadora Vanessa Grazziotin, com muita satisfação.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu é que agradeço a V. Exª e sei que o seu tempo já 
está se encerrando. Mas, Senador Armando, eu vinha 
no carro agora, pois acabei de chegar de uma viagem 
com a Presidente Dilma, que, no dia de hoje, lançou, na 
cidade de Manaus, assinou com os sete governadores 
da região Norte, o pacto contra a miséria, o programa 
Brasil Sem Miséria, um ato bonito e importante para 
todos nós, e o do Nordeste já havia sido lançado. No 
carro eu vinha prestando atenção ao pronunciamento 
de V. Exª. Quero dizer que concordo plenamente. Temos 
de não só aplaudir o seu pronunciamento, mas aplaudir 
aquilo que aprovamos ontem na Comissão de Assuntos 
Econômicos, que foi o reajuste da tabela do Simples, 
ou seja, dos empresários, do faturamento, para serem 
incluídos como microempresários e pequenos empre-
sários. V. Exª também tem razão quando reivindica a 
inclusão de diversos outros segmentos da economia 
brasileira, sobretudo...

(Interrupção do som.)

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM. 
Fora do microfone.) – ... o de serviço. Eu creio, Sena-
dor Armando, que, assim como conseguimos reajus-
tar – e ainda não é definitivo, porque falta passar pelo 
Plenário, ser aprovado em Plenário – o Simples, nós 
vamos conseguir sim, aos poucos, incluir esses outros 
segmentos importantes, não só para o desenvolvimento 
do processo produtivo, mas para o próprio desenvol-
vimento nacional. Eu apenas o saúdo e o parabenizo. 
Ficam aqui os meus aplausos ao pronunciamento de 
V. Exª, Senador Armando.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço muito, minha cara Senadora Vanessa Gra-
zziotin. Sei também que V. Exª sempre manifestou mui-
ta identidade com essa agenda da micro e pequena 
empresa no País.

Sr. Presidente, para encerrar o pronunciamento, 
e já que estamos falando de tributos e do regime de 
tributação, há hoje, na Folha de S.Paulo, um artigo as-
sinado pelo economista Alexandre Schwartsman, que 
faz uma avaliação muito preocupante da evolução da 
carga tributária no Brasil, sobretudo, e que deve ser 
lido, mais do que nunca, neste momento em que al-
guns defendem a instituição de novos tributos no Brasil.

Há um dado impressionante aqui, meu caro Presi-
dente Cícero. O nosso economista Alexandre Schwarts-
man aponta que, no Brasil, de 1994 para 2011, a car-
ga tributária se elevou em aproximadamente 8 pontos 
percentuais sobre o PIB. Se tivéssemos corrigido o 

PIB daquele ano de 1994, nós teríamos hoje um PIB 
equivalente, em moeda, a R$2,2 trilhões. Hoje, graças 
ao crescimento do período...

(Interrupção do som.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Fora 
do microfone.) – ... o PIB atingiu 3,7 trilhões, ou seja, 
houve um aumento da base econômica do País equi-
valente a quase R$1,4 trilhão.

Agora, pasmem os colegas: desse incremento 
do PIB houve uma elevação de tributos equivalente a 
R$687 bilhões, ou seja, 48% de todo o incremento da 
produção brasileira do período foi, efetivamente, con-
vertido em tributos, portanto, todo o esforço da socie-
dade brasileira tem sido, de alguma forma, apropriado 
pelo Estado brasileiro nos seus três níveis. E o que é 
pior, apesar desse incremento da carga tributária, as 
despesas do setor público se elevaram ainda a níveis...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Líder, peço a compreensão do Líder, porque 
já prorroguei por três vezes, e nós temos 26 inscritos. 
Até agora quatro apenas falaram.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Fora 
do microfone.) – Peço a tolerância de V. Exª apenas 
para ouvir o aparte do nobre Senador Luiz Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre 
Senador Armando Monteiro, V. Exª faz um pronuncia-
mento que enriquece os debates aqui na nossa Casa, 
principalmente quando exalta a nova política tributária, 
que é uma verdadeira revolução na direção da de-
soneração gradual da microempresa. Quando V. Exª 
se refere à carga fiscal brasileira, que já se aproxima 
perigosamente dos 40% do PIB, eu lembro a nossa 
experiência em oito anos de Governo em Santa Catari-
na. Nós fizemos uma drástica redução da carga fiscal, 
nós fizemos uma drástica redução do ICMS, em suas 
alíquotas. Em muitos casos nós chegamos a zerar 
a carga do ICMS sobre vários produtos. E qual foi o 
resultado? Em oito anos a receita do Estado, pratica-
mente, triplicou. Saltou de quatro para R$13 bilhões.

De modo que se alguém tiver dúvida de que re-
duzindo a carga fiscal a economia vai dar um salto – 
porque a de Santa Catarina dobrou em oito anos – que 
vejam os nossos números. Se alguém tem dúvida de 
que reduzindo a carga fiscal, a arrecadação vai cres-
cer extraordinariamente, que veja os nossos números.

De modo que V. Exª persegue uma luta que deve 
ser de todos nós: redução da carga fiscal já.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço ao Senador Luiz Henrique. Seu aparte en-
riquece o nosso pronunciamento.
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Agora, para encerar, concluo dizendo que não é 
possível imaginar que um país com essa carga tribu-
tária possa cogitar criar mais um tributo.

Acho que o Brasil precisa encontrar outros ca-
minhos, eficientizar o gasto, melhorar o desempenho 
gerencial do setor público.

Não tenho dúvida de que esse é o caminho.
Muito obrigado e agradeço, mais uma vez, à 

Mesa pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Agradeço ao Líder do PTB, Senador 
Armando Monteiro.

Convido, por permuta com o Senador Rodrigo 
Rollemberg, a Senadora Lídice da Mata.

Prorrogo a sessão por mais uma hora.
Peço a compreensão dos oradores para cumprir 

o horário, em função do número de inscritos ainda.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é realmente 
muito importante e interessante o discurso do Senador 
de Pernambuco, Armando Monteiro, e por isso qua-
se lhe disse que cederia parte do meu tempo. Ainda 
bem que não foi necessário. Vou tentar, portanto, fa-
lar sinteticamente para contribuir com a organização 
dos trabalhos.

Srs. Senadores, eu queria registrar aqui alguns 
eventos que considero importantes que esta Casa 
tome conhecimento.

Ontem, dia 27 de setembro, realizou-se aqui, no 
Congresso Nacional, a 5ª Semana Nacional do Turis-
mo, exatamente por ser o dia em que se comemora 
mundialmente o Dia Mundial do Turismo, pela Organi-
zação Mundial do Turismo.

Ontem, pela manhã, na Câmara dos Deputados, 
foi aberta a semana de debates, com a participação do 
novo Ministro do Turismo. Aqui, pela tarde, na nossa 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o 
competente Presidente, Senador Benedito de Lira, re-
alizou também uma audiência pública de extrema im-
portância para o setor, para a organização e a gestão 
do setor do turismo, que tratou de discutir o que é a 
conta satélite no turismo. A luta que os segmentos do 
turismo, especialmente dos secretários de turismo no 
Brasil, por meio do Fornatur, vêm travando para que 
se constitua no País a conta satélite de turismo, po-
dendo desagregar todos os dados estatísticos sobre 
turismo da área de serviços em geral, para que pos-
samos ter a dimensão do significado do turismo para 
a economia nacional.

Essa é uma luta importante porque não podemos 
tratar desse assunto, planejar o crescimento do turismo 
sem ter os reais dados que dizem respeito à economia 

do turismo no Brasil. Tratando de hotelaria, alguns di-
zem que não é possível calcular, porque até a hotelaria 
não é um equipamento só de turismo, tendo pessoas 
que residem nela. Mas, claramente foi demonstrado 
que é possível, sim, que se calcule os números gerais 
e se retire dele o que significa residência permanente. 

A conclusão de todos os especialistas que parti-
ciparam, representantes da ABIH, representantes dos 
trabalhadores do setor turístico, é que nenhum desses 
segmentos pode dizer realmente o que significam com 
precisão os números do turismo nacional, nem mesmo 
quanto eventualmente o setor hoteleiro do Brasil produz 
em termos de receita, em termos de compromissos de 
rentabilidade para o turismo nacional.

Nesta semana toda se desenvolvem as ativida-
des relacionadas com a 5ª Semana do Turismo. Quero 
parabenizar o Presidente, o Senador Benedito de Lira, 
e o Deputado Jonas Donizette, Presidente da Comis-
são de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputa-
dos pela realização dessas importantes atividades no 
momento em que é preciso, corajosamente, assumir 
isso, trazer o novo Ministro do Turismo para a Câma-
ra dos Deputados e para o Senado Federal, porque 
nós não cansamos de afirmar que o turismo é muito 
maior do que os incidentes que aconteceram no seu 
Ministério. É maior para a economia nacional, é maior 
para o desenvolvimento desse segmento de atividade 
econômica em nosso País, que precisa, cada vez mais, 
do estímulo e do planejamento de políticas públicas 
para o seu crescimento.

Ao mesmo tempo, quero parabenizar o novo Mi-
nistro do Turismo, que tomou também uma medida im-
portante no dia de ontem, que foi cancelar o programa 
Bem Receber. Desse programa vinham denúncias de 
atividades difíceis de serem investigadas e computa-
das, e o Ministro tomou uma decisão positiva, coerente, 
estabelecendo um novo patamar nessa organização, 
para que nós possamos retomar uma agenda positiva 
do turismo nacional, que precisa, volto a dizer, receber 
a consideração do Governo Federal, como importante 
vetor de crescimento do País, como é o caso das re-
giões mais pobres deste País, como é o exemplo das 
regiões Norte e Nordeste, que precisam se capacitar, 
receber os investimentos indispensáveis em sua in-
fraestrutura, para crescer e desenvolver o nosso setor 
turístico nesses debates.

Quero ainda, na mesma dimensão de debate 
sobre o turismo, destacar audiência pública realizada 
hoje na Comissão de Educação. Melhor dizendo, foi 
um seminário, proposto pela competente companheira 
Senadora Ana Amélia, ativa participante daquela co-
missão de trabalho, que realizou um seminário extre-
mamente importante para o debate que realizamos em 
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nossa Subcomissão de organização e fiscalização dos 
trabalhos da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016.

A discussão que se deu nessa Comissão hoje foi 
voltada para a importância dos megaeventos para os 
países em desenvolvimento, ou outros países, e para 
as suas economias. Lá estiveram especialistas do Bra-
sil, um representante da Universidade Gama Filho, o 
Dr. Lamartine Pereira da Costa, diretor do Grupo de 
Pesquisa em Estudos Olímpicos daquela Universidade, 
e o Sr. Holger Preuss, Professor Doutor de Economia 
do Esporte e Sociologia do Esporte da Universidade 
de Mainz, na Alemanha, especialista internacional em 
megaeventos esportivos. E ambos foram unânimes em 
destacar a importância do Governo do Brasil em arti-
cular e trazer a participação, Senadora Vanessa, das 
universidades e dos especialistas brasileiros na orga-
nização desse megaevento em nosso País.

Neste momento, aproveito para registrar o meu 
descontentamento, a minha discordância de que o Mi-
nistério do Turismo não seja integrante desse grupo 
de trabalho especial de organização do megaevento 
da Copa do Mundo. É indispensável a participação do 
setor do turismo nesse evento; é indispensável que a 
Embratur possa discutir os planos de promoção do 
Brasil nos outros países, visando à Copa do Mundo. 
E isso só pode ser discutido e planejado com aqueles 
que são especialistas na área.

Essa discussão – e vi ali a movimentação da Se-
nadora Ana Amélia – trouxe o debate da importância 
do legado reverso, e se discutiu o caso concreto de 
incorporação da Universidade Gama Filho, do aprovei-
tamento, hoje, do estádio do Engenhão, que, em um 
acordo com o clube Botafogo, passou a se constituir 
em um novo campus da Universidade Gama Filho, 
atendendo a cinco mil novos estudantes. Isso quer di-
zer que podemos pensar, sim, em incorporar as novas 
arenas desportivas, depois da Copa do Mundo, em 
Estados que talvez não tenham a condição de cus-
tear a manutenção dessas grandes arenas, tanto no 
seu futebol quanto em megaeventos culturais ou de 
entretenimento; que não sejam capazes de dar manu-
tenção ao custo alto dessas arenas, que poderão ser 
incorporadas por universidades públicas ou privadas 
em um tipo de aproveitamento voltado para a educa-
ção em nosso País.

Concedo o aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senadora 

Lídice da Mata, agradeço as referências feitas por V. 
Exª a respeito do trabalho do primeiro simpósio que 
realizamos hoje de avaliação da Copa do Mundo. Pen-
so que o ponto alto, como reconheceu V. Exª, foi a par-
ticipação da academia – no caso, do Prof. Lamartine 
Costa, da Universidade Gama Filho, um especialista 

mesmo, que mostrou sua dedicação e competência 
no tema – e o impacto sobre o País, desde que o País 
saiba aproveitar essa grande oportunidade. E também 
a participação do professor alemão Holger Preuss, que 
é também um especialista e que, da mesma maneira, 
participa e compartilha com esse pensamento de que 
o evento por si já é modificador das estruturas de mo-
bilidade urbana, dos serviços, inclusive da autoestima 
do País. Claro que há problemas. Nós precisamos de 
mais transparência, precisamos de um investimento 
muito grande na logística, precisamos superar a dificul-
dade da barreira da falta de mão-de-obra qualificada, 
especialmente na área em que V. Exª é especialista, 
sendo da Bahia, um Estado que sempre investiu mui-
to no turismo, e também alguns outros óbices, espe-
cialmente na questão da transparência, no acesso às 
informações, e numa transversalidade de participação 
do Ministério do Turismo com o Ministério do Esporte, 
das autoridades estaduais e municipais, das cidades 
onde se realizarão esses eventos. Eu colhi a frase, 
até porque me pareceu extremamente importante, do 
Dr. Maurício de Lana. Ele disse: “A Copa é a motiva-
ção para fazer o que as cidades brasileiras precisam”. 
Penso que isso resume muito bem o pensamento e o 
objetivo que nós todos aqui temos em relação a esse 
evento. Quero parabenizá-la pela pergunta: vale a pena 
fazer a Copa do Mundo? Exatamente, as dúvidas que 
tínhamos, parece-me que, pela declaração dos aca-
dêmicos, ficou desfeita a dúvida pela importância que 
pode ter a Copa do Mundo de 2014 e também as Olim-
píadas de 2016. Fico feliz também que uma academia 
do meu Estado, a PUC do Rio Grande do Sul, onde fiz 
o curso de Jornalismo, esteja participando para ava-
liar o legado econômico da Copa, porque Porto Alegre 
será uma das cidades-sedes. Parabéns a V. Exª pela 
abordagem desse tema.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Sem dúvida alguma, Senadora Ana Amélia, não ape-
nas a PUC quanto o Governo do Rio Grande do Sul 
estão de parabéns pelos esforços que têm desenvol-
vido, inclusive no desenvolvimento de tecnologia pró-
pria para os projetos da Copa. E esse é outro tema 
que vamos tratar na Subcomissão da Copa, Senador 
Walter Pinheiro, a ciência e a tecnologia colocadas a 
serviço da preparação da Copa do Mundo. Nós vimos 
a inovação tecnológica aplicada lá no Rio Grande do 
Sul na construção de um tipo de transporte específico, 
lá chamado, se não me engano, de aeromóvel.

Então, nós estamos vendo a criatividade que vai 
sendo desenvolvida em cada um dos projetos em cada 
cidade-sede da Copa do Mundo no Brasil e tivemos 
a clareza dos depoimentos dos especialistas nesse 
debate de hoje, da importância que um megaevento 
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deste tem para as grandes cidades, para os países 
que despontam no mundo, inclusive considerando 
que não podemos ter medo de enfrentar a Copa do 
Mundo, claro que com a gestão e a transparência da 
Copa sendo um dos grandes desafios.

Além disso, Senador Lindbergh, foi também apre-
sentado, como um dos legados que a Copa do Mundo 
pode dar ao Brasil, uma reorganização do espaço ur-
bano, considerando-se uma cidade única o eixo Rio-
-São Paulo, uma só região de desenvolvimento, como 
se fosse uma única região metropolitana, um estudo 
inovador que creio interessante, importante, para o 
desenvolvimento de logística urbana dos dois Estados 
do Sudoeste de tamanha importância. 

Portanto, quero dizer que a nossa Comissão de 
Educação está de parabéns e o Senado, como um 
todo, pelos importantes debates que têm travado nesse 
contexto da contribuição que o Parlamento brasileiro 
pode dar à organização da Copa do Mundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Intercalando com a Liderança, conce-
do a palavra ao Senador Aécio Neves, indicado pelo 
Senador Mário Couto.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje 
a esta tribuna para falar de um tema para mim corri-
queiro e que, para a minha alegria e a de milhões de 
brasileiros, vem sendo tratado, nos últimos tempos, nos 
últimos meses em especial, por vários parlamentares 
desta Casa. Refiro-me, Sr. Presidente, àquilo que, na 
minha avaliação, está na raiz primária dos mais gra-
ves problemas que enfrentamos hoje no Brasil. Falo, 
Sr. Presidentes, Srªs e Srs. Senadores, da fragilização 
da Federação brasileira.

Federação é hoje uma palavra escrita solta numa 
folha de papel. Não tem absolutamente nenhuma cor-
respondência com a intenção daqueles que afunda-
ram ou com a realidade com a qual cotidianamente 
convivemos. 

Volto ao tempo, Sr. Presidente, para lembrar que 
Rui Barbosa costumava dizer que era republicano não 
por ser contra o Império, mas porque o Império não 
era federalista. 

Somos, portanto, Sr. Presidente, um país das mais 
diversas condições sociais, com espaço geográfico 
quase continental, que caminha, a cada dia e a cada 
instante, para se tornar quase que um país unitário, 
Sr. Presidente.

Hoje tive a alegria de, ainda no meu gabinete, no 
final da tarde, ouvir um pronunciamento do Senador do 

Estado do Rio de Janeiro Lindbergh Farias, que aqui 
alertava para o perigo que corre a Federação brasileira.

E falo à Casa da Federação. Somos todos, acima 
de qualquer outra missão, representantes da Federação 
brasileira. E temos, Sr. Presidente, à nossa frente, uma 
oportunidade única, e temos o dever de não a perder, 
porque somos aqui, Sr. Presidente, Senador Lindber-
gh – que tenho a alegria de reencontrar neste instante 
no plenário –, não apenas porta-vozes dos interesses 
individuais, setoriais ou mesmo regionais daqueles que 
nos elegeram; estamos aqui para defender as prerro-
gativas desta Casa, porque a população nos delegou 
esse dever quando nos elegeu.

E agora, mais do que em qualquer outro instan-
te, mais até, ouso dizer, Sr. Presidente, do que em 
qualquer outra legislatura recente, esta que temos 
aqui o privilégio de compor tem em suas mãos uma 
oportunidade única de recompor a Federação na sua 
essência, a partir, em grande parte, da distribuição 
mais justa dos tributos.

Quero tratar, Sr. Presidente, de um tema que 
vem tomando espaço gigantesco nas discussões des-
ta Casa e fora dela. Estamos prestes, a poucos dias, 
de definir como será a distribuição dos recursos do 
pré-sal. Criou-se aqui uma falsa e perigosa discussão 
que colocava, de um lado, Estados ditos produtores 
e, em oposição a eles, Estados ditos não produtores.

Sr. Presidente, essa questão que trata da partição 
dos recursos do pré-sal está nos levando a abando-
nar questões absolutamente essenciais, que têm tido 
pouco espaço nessas discussões.

Trago aqui, por exemplo, Sr. Presidente, uma dú-
vida pessoal, mas de muitos. Será, por exemplo, que as 
participações governamentais do resultado da explo-
ração do petróleo são aquelas que deveriam ocorrer? 
Será que o Fundo Social, como foi criado, atende de 
fato, Sr. Presidente, aos interesses nacionais? Esta-
mos realmente levando toda essa discussão buscan-
do atender os interesses da Nação ou os interesses 
circunstanciais da política e de regiões?

Creio, Sr. Presidente, que precisamos operar 
mudanças e avanços fundamentais na discussão do 
pré-sal, mudanças que tenham como base marcos 
temporais, legais e técnicos já existentes, sem preju-
ízo daquilo que almejamos alcançar ou daquilo com 
que sonhamos.

Em primeiro lugar, Srs. Senadores, há que se 
considerar a exploração do petróleo e gás atualmen-
te em curso sob o regime de concessão. Não se pode 
pensar em alterar as regras de distribuição dos royal-
ties , promovendo a retirada de recursos de Estados 
e Municípios produtores, uma vez que esse direito foi 
e é assegurado pela Constituição a esses Estados.
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Digo isso, Sr. Presidente, porque está na hora de 
invertermos definitivamente essa discussão. Cito aqui 
um dado que emoldura a tese que passo a defender: 
apenas, Presidente Cícero Lucena, no primeiro semes-
tre deste ano, de janeiro a agosto, o Governo Federal 
teve sua receita acrescida, em valores reais, de 13% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Conversava hoje com parlamentares ligados à 
Frente da Saúde, que lembraram que, até a criação 
do SUS, em 1980, o Governo Federal contribuía com 
75% de tudo aquilo que se investia na saúde; hoje, 
não alcança 45%.

Fui Deputado Constituinte, Senador Armando 
Monteiro. Naquele tempo, as contribuições que eram 
apropriadas exclusivamente pela União representavam 
pouco mais de 20% do total que se arrecadava com 
IPI e Imposto de Renda no Brasil. De lá para cá, por 
vários governos – e essa responsabilidade não é de 
um governo apenas, faço justiça –, com o crescimento 
das contribuições e a diminuição no conjunto da ar-
recadação – e V. Exª conhece tão bem esse assunto 
do impacto do Imposto de Renda e do IPI, que são 
impostos compartilhados com as unidades federadas 
–, as contribuições saltaram hoje, no seu somatório, 
para mais de 100% de tudo o que se arrecada com 
aquilo que é compartilhado com Estados e Municípios.

Digo isso porque não será tirando recursos de ne-
nhum Estado produtor, em especial do Rio de Janeiro, 
que vamos redefinir ou refundar a Federação no Brasil. 
Nós temos de construir uma nova agenda. E, de toda 
essa discussão, de todas as propostas que analisei e 
o Congresso tem analisado, chama-me a atenção uma, 
patrocinada pelos Senadores Francisco Dornelles, Lin-
dbergh Farias, Delcídio do Amaral, Ricardo Ferraço, 
entre outros, que propõe sejam revistas, entre outras 
mudanças, as regras relativas à participação especial 
na exploração do petróleo no atual regime de conces-
são, de sorte a aumentar, de imediato – e isso é es-
sencial – a parcela de recursos destinada a Estados 
e a Municípios não produtores de petróleo.

Não é possível que queiramos aqui, de um lado, 
criar, como defenderam alguns até agora, alguns emi-
rados petroleiros no Brasil e, de outro lado, Estados 
que, por não terem tido a sorte de ter em seu territó-
rio condições de explorar o petróleo ou essa riqueza, 
tenham um futuro diferente daquele que deveriam ter.

Digo isso, Sr. Presidente, porque o encontro está 
no meio do caminho. Nem a proposta original, que não 
permite que, no futuro, ou pelo menos naquilo que 
está sendo agora colocado, ou que será colocado em 
concessão, possa haver a participação dos Estados 
não produtores. Mas defender o direito adquirido dos 

Estados produtores é o caminho adequado para cons-
truirmos, para esse tema, uma saída.

Só há, Senador Walter Pinheiro, um caminho: 
os Estados brasileiros, a Federação brasileira se unir, 
e a contribuição para que nós tenhamos um Estado 
realmente isonômico ou, pelo menos, no caminho de 
uma isonomia social maior é a contribuição efetiva 
do Governo Federal. É ele que tem as condições, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, de dar uma contribuição 
maior. E caberá ao Congresso Nacional fazer aquilo 
que não tem feito ao longo desta Legislatura: impor a 
vontade dos brasileiros, a vontade da Federação bra-
sileira, confrontando, se for necessário, com aquilo que 
tenho chamado de “hiperpresidencialismo”, portanto, 
um poder absoluto de um governo que, com o acúmulo 
das receitas que vem tendo nos últimos tempos, passa 
também a ter um poder político acima daquilo que era 
e é cabível numa democracia.

Chamou-me a atenção, Sr. Presidente, um pro-
nunciamento feito há poucos dias pelo ilustre acadê-
mico Eduardo Portella, quando da posse do grande 
jornalista Merval Pereira na Academia Brasileira de 
Letras. Ele falava desse “hiperpresidencialismo”, que, 
de alguma forma, inibe o Congresso e nos impede de 
exercermos as nossas prerrogativas, nos transformam 
em homologadores eminentemente das decisões do 
Governo Federal. Não há espaço nesta Casa, Sena-
dor Zeze Perrella, para discussões de fundo, sem que 
haja sempre o temor da força do Governo Federal a 
impedir que os Senadores possam expressar aqui as 
suas posições reais.

Portanto, foi com alegria enorme – quero reite-
rar – que ouvi hoje a bravura do Senador Lindbergh 
ao opor-se à posição do Governo Federal e defender 
aquilo para que foi eleito: o direito não apenas do Es-
tado do Rio de Janeiro, mas, como colocou no seu 
pronunciamento, da Federação brasileira.

Disse Eduardo Portella, falando do “hiperpresi-
dencialismo”:

Há que barrar a corrida frenética do “hiperpresi-
dencialismo” no Brasil, do parlamentarismo desidratado, 
e dos aparelhos ideológicos de Estado. A tripartição 
dos Poderes, que foi um dia o sonho republicano, não 
se encontra menos abalada. Aliás, a cada dia, somos 
perigosamente tolerantes com a ausência de delimita-
ção de fronteiras entre o público e o privado.

Democracia, mais do que um conceito, é o cami-
nho. A morte da opinião, o controle do repertório temá-
tico, camuflado ou explícito, conduzirá inevitavelmente 
à parada cardíaca da democracia representativa.

A própria ideia de representação vai sendo aco-
metida pela falência múltipla de seus órgãos. No lugar 
de uma sólida democracia representativa, o que se 
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percebe é o baixíssimo nível da representatividade, a 
produção viciada dos diferentes poderes, apontando 
para a decisão dos patrocinadores, sejam eles laicos 
ou religiosos.

E Eduardo Portella conclui o seu discurso, di-
zendo:

A aceleração inóspita do Estado provedor traz 
dentro de si as ameaças do Estado autoritário, sem 
os benefícios do Estado previdência. Enquanto isso, o 
País se apresenta como forte candidato à medalha de 
ouro na olimpíada internacional da sobrecarga tributária.

Concluo, Sr. Presidente, alertando as Srªs e os 
Srs. Senadores de que temos em mãos não a oportuni-
dade, mas a responsabilidade de, a partir dessa dádiva 
da natureza, refundarmos no Brasil a Federação, sem 
espoliar os Estados, que já têm compromissos absolu-
tamente insuperáveis e insubstituíveis a cumprir, mas 
buscando na União, que concentra hoje mais de 60% 
do total da receita tributária brasileira, a contribuição, 
a generosidade, a visão democrática de compreender 
que ela também terá a oportunidade histórica de mar-
car esta gestão como aquela que iniciou o processo 
de refundação da democracia no Brasil.

Pois não, Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-

nador Aécio Neves, eu quero agradecer a citação, 
parabenizar pelo discurso, dizer que V. Exª aqui tem 
se posicionado de forma clara pelo recebimento de 
recursos agora para os Estados e Municípios não 
produtores, mas, ao mesmo tempo, tem defendido o 
Rio de Janeiro, tem defendido os Estados produtores 
e alertado para a concentração de arrecadação nas 
mãos da União. Eu faço questão de fazer um aparte 
para dizer o seguinte: como representante do Estado 
do Rio de Janeiro, nós queremos abrir o diálogo com 
Estados não produtores, dizendo o seguinte: ponto nú-
mero um, nós defendemos também que os Estados e 
Municípios não produtores recebam agora, já, neste 
momento, e não só no Pré-Sal. O que a gente chama 
a atenção, indo na direção do discurso de V. Exª, é da 
concentração, Senador Luiz Henrique, muito grande 
de recursos na mão da União. Dos recursos arrecada-
dos em 2008, a União arrecadou 68%; Estados, 27%; 
e Municípios, 5%. Desses 68%, depois das transferên-
cias, a União ficou com 54%. Se a gente trabalha com 
qualquer número – não quero tomar muito tempo do 
Senador Aécio Neves –, as transferências de Estados 
e Municípios, entre 2003 e 2008, estavam entre 3,4% 
e 3,7% do PIB; em 2009, foram de 3%; e, em 2010, de 
apenas 2,6% do PIB. Senador Aécio, peço desculpas 
por me alongar. Sei que V. Exª...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – É 
um prazer ouvi-lo, Senador.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-
mana passada, tivemos a discussão da guerra fiscal 
dos importados, a guerra dos portos. O que me estra-
nhou foi que o Governo quis colocar o processo em 
votação, sem a discussão devida das compensações 
com os Estados de Santa Catarina, Goiás, Mato Gros-
so do Sul. Tenho entendido que essa reforma tributária 
fatiada significa ataques, em momentos diferentes, a 
diversos Estados. Então, parabenizo V. Exª pela co-
ragem e pelo discurso, pelo qual agradeço. E volto a 
dizer que V. Exª defende os Estados e Municípios não 
produtores, mas defende o que já é dos Estados pro-
dutores, do Rio de Janeiro. É esse o espírito que que-
remos criar nesta Casa, de uma discussão entre os 
Estados. Mas querem nos colocar em briga, Estados 
contra Estados. Então, quero parabenizá-lo novamente, 
já fiz isso por duas vezes, mas o discurso de V. Exª nos 
reforça, mostra que é possível encontrar um caminho 
de entendimento nesta Casa.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Lindbergh. Certamente, o 
plenário deste Senado já foi palco de discussões mui-
to mais acaloradas do que a nossa, de contribuições 
até mesmo à cidadania e à nacionalidade maiores do 
que a nossa, mas creio que damos aqui um exemplo, 
V. Exª, líder importante da Base do Governo, e eu, 
como um parlamentar modesto da oposição, de que, 
acima de nossas posições circunstanciais e conjun-
turais, estamos atentos ao que é realmente interesse 
da nacionalidade. 

Portanto, o meu discurso – e somo ao discurso de 
V. Exª – certamente se somará a muitos outros, para 
que o Senado se reerga, fazendo o que deve fazer: 
buscando uma distribuição mais justa dos recursos e, a 
partir daí, como tenho dito, a refundação da Federação.

Ouço, como muita alegria, o Senador Luiz Hen-
rique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Para-
béns a V. Exª pelo pronunciamento que faz esta noite 
aqui no plenário do Senado. V. Exª trata daquilo que é 
mais urgente fazer neste País: a implantação de um 
novo pacto federativo. Na verdade, nós não vamos 
chegar a ser integrantes do círculo fechado, do grupo 
fechado da Fórmula Um dos países desenvolvidos se 
não promovermos a descentralização. O Brasil não 
pode ser governado de Brasília. Brasília não conhece 
os brasis, não conhece as diferenças regionais, cultu-
rais, geográficas deste País. Por isso, é preciso reforçar 
a autonomia municipal e estadual. Vou dar um dado 
que reforça a tese de V. Exª: da Constituinte para cá, 
a participação dos Estados e Municípios nos impostos 
arrecadados pela União caiu de 75% para 45%.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Eu vou 
atender à Presidência, que está pedindo que eu abre-
vie o meu aparte, mas esse dado é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Até para V. Exª falar, que é o próximo.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Com 
a criação de impostos, mascarados de contribuições, 
a União tratou de solapar a participação dos Estados 
no bolo tributário, fazendo reduzir a sua participação, 
Estados e Municípios, de 75% para 45%.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço a sua contribuição, vinda da vasta experi-
ência de V. Exª como Governador, como Ministro de 
Estado, hoje como Senador.

E a alegria que tenho e que quero demonstrar ao 
encerrar este meu pronunciamento é que, acima das 
nossas filiações partidárias, acima das regiões que 
representamos e até acima dos nossos posicionamen-
tos políticos, percebo que se começa a construir nesta 
Casa uma cultura, um caldo novo, que nos permitirá 
elevar as discussões das matérias fundamentais, Sr. 
Presidente. Mas, se não surgir da União, do Gover-
no Federal e de seus representantes a iniciativa para 
construir nessa e em outras matérias verdadeiro novo 
pacto federativo, cabe a esta Casa cumprir a função 
para a qual existe: defender a Federação.

Acredito que, cumprindo aquilo que diz o Senador 
Lindbergh Farias, fazendo com que imediatamente, já 
a partir do próximo ano, os Estados e Municípios não 
produtores passem a receber, acho que o Governo 
Federal tem em suas mãos a possibilidade de iniciar 
a construção – aí, sim – de um novo País, onde o dis-
curso seja substituído pela prática, e a posição de hoje, 
a volúpia arrecadatória do Governo, seja substituída 
por uma posição de maior generosidade – esta sim, 
repito, em favor de todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Com a palavra, pela ordem, dos inscri-
tos, Senador Luiz Henrique.

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

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Cristovam, peço desculpas, 
porque já havia encerrado. Eu queria dividir com os 
companheiros do Senado, que, ontem, porque questão 
das sessões, apenas dois oradores inscritos falaram. 
Até o presente momento, ele é o sexto inscrito – tem 
26 inscritos. Então, por mais importante que seja, eu 
pediria a compreensão para a gente tentar dar opor-
tunidade aos inscritos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu terei a compreensão, mas eu poderia ter aberto 

mão da minha inscrição se pudesse ter dado o aparte. 
Mas fica para depois.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há uma obra do 
historiador inglês Eric Hobsbawm que é fundamental 
para nós conhecermos os acontecimentos do presente. 

A obra chama-se Era dos Extremos, e é assim 
que o historiador Hobsbawm trata o século XX. Nes-
se livro, ele relata um fato fantástico. Saído da prisão, 
onde estava confinado há anos, o estadista tcheco 
compareceu a um comício na Praça Carlos – aquela 
imensa praça de Praga – e lá ouviu todos os discursos 
rejubilando-se pela queda do Muro de Berlim e por uma 
perspectiva de levar a Tchecoslováquia ao capitalismo.

Václav Havel, embora espezinhado pelo regime 
comunista, fez um alerta aos seus concidadãos: “Não 
se iludam com o capitalismo. Se é verdade que o co-
munismo não foi capaz de produzir a riqueza, apenas 
de distribuir aquela parcela gerada, é verdade tam-
bém que o capitalismo sabe produzi-la, mas não sabe 
distribuí-la”. 

Nesse meio de dois extremos, que quase levou 
o mundo à destruição total, posto que durante a guer-
ra fria a corrida armamentista foi capaz de produzir 
um arsenal com potencial de destruição de 60 vezes 
o Planeta Terra, no meio, entre esses dois extremos, 
o homem só criou um sistema capaz de, ao mesmo 
tempo, produzir e distribuir a riqueza, e esse é o sis-
tema, Senador Moka, cooperativo.

Eu quero saudar aqui o 3º Seminário da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo, que foi realizado hoje 
no Auditório Petrônio Portella. Organizado, presidido 
pelo grande Senador Waldemir Moka. E quero aqui ler 
alguns trechos da carta que a Organização das Coope-
rativas Brasileiras escreveu a nós parlamentares. Leio:

O movimento cooperativista brasileiro tem 
consciência de que a inclusão social constitui 
uma das bases primordiais para o desenvol-
vimento da nossa gente e do Brasil.

Por isso, tem desempenhado seu pa-
pel para que mais de 30 milhões de pessoas 
envolvidas com o setor cresçam e executem 
projetos de sucesso. 

Para defender os interesses do segmen-
to, a Organização das Cooperativas Brasilei-
ras – OCB foi criada em 1969. Ela integra um 
sistema composto pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop e 
pela Confederação Nacional das Cooperativas, 
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tendo a missão de representar 6.652 coopera-
tivas espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

A Organização das Cooperativas Brasi-
leiras mantém unidades nos 26 Estados e no 
Distrito Federal, defendendo um modelo de 
negócios que promove a eficiência econômica 
e a eficácia social, por meio do atendimento 
direto das cooperativas aos mais de nove (9) 
milhões de cooperados. Essa rede atua em 
13 ramos, que vai do agropecuário até o tu-
rismo e o lazer.

Cerca de 50% do que é produzido no 
campo passa pelas mãos dos cooperados. 
De janeiro a agosto deste ano, as exportações 
atingiram US$3,9 bilhões, com crescimento de 
32% em relação ao mesmo período de 2010. 
A expectativa é alcançar US$5,8 bilhões em 
dezembro. Isso é resultado, diz a OCB, da 
profissionalização dos negócios e do trabalho 
de inteligência comercial dos integrantes do 
sistema cooperativo.

Hoje, as 1.548 cooperativas agropecuá-
rias reúnem praticamente um milhão de asso-
ciados e 146 mil empregados. Essas entidades 
têm grande alcance social, uma vez que são 
compostas, em sua grande maioria, por pro-
dutores rurais de pequeno porte. 

No último levantamento realizado pela Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras ficou constatado 
que 92% dos cooperados possuem propriedade rural 
com até 100 hectares, o que caracteriza a composição 
fundiária, ou mini fundiária ou pequeno fundiária dos 
membros integrados às cooperativas.

Saúdo, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o terceiro seminário da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo.

Parabéns, Senador Waldemir Moka! Parabéns 
Presidente Márcio da OCB e a todos os cooperativis-
tas brasileiros!

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte Senador Luiz Henrique?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Com muito prazer.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Luiz Henrique, começo dizendo que o sucesso 
desse terceiro seminário deveu-se à presença do Mi-
nistro da Agricultura Mendes Ribeiro, a quem quero 
agradecer; às presenças da Ministra da Articulação 
Institucional Ideli Salvatti, do Ex-Ministro da Agricultura 
que é, sem dúvida nenhuma, representa e encarna o 
espírito das cooperativas, o grande Ex-Ministro Rober-
to Rodrigues. V. Exª, sem dúvida nenhuma, hoje foi o 
orador que mais sensibilizou a plateia, evidentemen-

te, quando V. Exª se referia exatamente ao que coloca 
aqui no Plenário desta Casa: temos o socialismo e o 
capitalismo, mas as cooperativas ou o cooperativismo 
representam exatamente aqueles que são capazes 
de gerar riquezas e distribuí-las com igualdade social. 
Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento que 
faz, lembrando que esses desafios dependem, em 
parte – os gargalos do sistema cooperativismo – de 
legislação. Tenho certeza de que haveremos de votar 
aqui a lei do cooperativismo. E hoje foi importante a 
presença da Ministra Ideli Salvatti por se comprome-
ter com o apoio do Governo nas legislações que estão 
exatamente estrangulando, dificultando que as coope-
rativas possam crescer mais. Termino dizendo que o 
ano que vem é o Ano Internacional das Cooperativas. 
Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz e, 
mais uma vez, agradecer a presença de V. Exª, que 
contribuiu, sem dúvida nenhuma, para o sucesso des-
se terceiro seminário. Muito obrigado.

A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Senador, 
V. Exª me permite um aparte?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª tem razão...

Já o concederei, com muito prazer.
A presença da Ministra Ideli Salvatti e do Ministro 

Mendes Ribeiro foi a manifestação inequívoca de que 
o Governo da Presidente Dilma Rousseff dedica uma 
atenção especial ao cooperativismo.

Aliás, no meu pronunciamento da manhã, eu 
lembrei que, como governador, eu criei uma Secreta-
ria Especial de Articulação Político-Administrativa do 
Cooperativismo, e fiz uma exortação à organização 
das cooperativas no sentido de propugnarem que os 
governadores que ainda não têm um órgão ligado a 
estabelecer uma ponte com as cooperativas e ordenar 
uma política cooperativista, que o fizessem.

Pois bem, o Ministro Mendes Ribeiro, no final da 
tarde, revelou, através do blog do seu Ministério, que 
vai criar uma secretaria especial de política coopera-
tivista, o que é altamente promissor.

E eu gostaria de dizer a V. Exª, Senador Moka, 
que o cooperativismo é um sistema filho da Rerum 
Novarum. A Rerum Novarum foi o grande marco de 
proposição de um meio termo entre o capitalismo e o 
comunismo. A Rerum Novarum propôs a constituição 
de algo que depois os alemães chamaram de economia 
social de mercado, na qual se garante a liberdade de 
iniciativa, mas se colocam amarras a essa liberdade, 
através do poder intervencionista do Estado, através dos 
marcos regulatórios da lei intervencionista do Estado. 

O cooperativismo é isso, é o herdeiro da doutrina 
social do Papa Leão XIII, através da Rerum Novarum.

Ouço, com grande prazer, V. Exª.
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A Srª. Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Obriga-
do, Senador Luiz Henrique. Quero parabenizá-lo por 
seu pronunciamento e também congratular-me com 
o 3º Seminário da Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo; parabenizar o nosso Presidente, o Senador 
Moka, que, embora, recente na presidência da Fren-
te Cooperativista, já demonstra um trabalho arrojado 
que será feito e organizado à frente dessa entidade, 
assim como a Frente Parlamentar da Agropecuária. 
São duas frentes essenciais e da maior importância 
para o Brasil, para o Congresso Nacional, que observa 
todos os dias os problemas do cooperativismo, mas 
especialmente as cooperativas agropecuárias, que 
são importantes para todo o Brasil. Quero cumpri-
mentar o Márcio, Presidente da OCB, nosso querido 
amigo e competente Presidente. Homenageio todas 
as cooperativas do Brasil, em nome da Coamo, Co-
operativa de Campo Mourão, que é a maior coopera-
tiva da América Latina. Mas sabemos da importância 
das cooperativas em todo o Brasil, em Santa Cata-
rina, em todo o Paraná, no Rio Grande do Sul, no 
meu Estado Tocantins, em Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo. As cooperativas fazem a diferença e ajudam 
principalmente pequenos e médios agricultores do 
País que não têm tanta competitividade justamente 
por conta da sua baixa produção e produtividade. E 
a cooperativa pode ser um amparo legal, um amparo 
de gestão importantíssimo para esse setor. Parabéns, 
Presidente Moka, conte sempre com a CNA, com a 
nossa admiração e com o nosso trabalho ao seu lado 
à frente da Frente do Cooperativismo. Muito obrigada.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Nobre Senadora Kátia Abreu, para mim é uma honra 
receber um aparte da Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura que realiza um trabalho tão 
dedicado, tão brilhante à frente daquela Confederação.

Mas quero lembrar aqui, com a presença do Se-
nador Pedro Simon, e com a presença do Senador 
Eduardo Suplicy, na sua luta pela renda mínima, que, 
como Governador, assisti a cenas incríveis em as-
sembleias anuais das cooperativas, ver recebendo a 
participação nos lucros gerados pelas organizações, 
ver o pequeno agricultor recebendo um cheque de 
R$80 mil, de R$70 mil, de R$60 mil, conforme a sua 
participação no processo, Aquilo me enchia os olhos. 
Quando assistia às assembleias da Cooperativa Auto-
ra, da Cooperativa Alfa, ali eu fiz crescer, agigantar-se 
em mim a convicção de que o sistema cooperativista 
é efetivamente aquele que pode levar o nosso País 
ao desenvolvimento, com crescimento econômico e 
justiça social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, 
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Senador Luiz Henrique, muito obrigado.

O Senador Randolfe também não se encontra.
Vamos chamar o Senador Cícero Lucena.
Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, quero sub-

meter à apreciação deste Plenário os requerimentos 
para votação.

Passa-se à apreciação do Requerimento nº 
1.193, de 2011, do Senador Blairo Maggi, de adia-
mento da Sessão Especial destinada a comemorar o 
Dia do Engenheiro Agrônomo, a fim de ser realizada 
em data oportuna.

Em votação o Requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento. O Senador Eduardo Amorim apre-

sentou o Requerimento nº 1.187, de 2011, solicitando, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para participar da sessão cerimonial da Assembleia da 
Associação Médica Mundial, no período de 11 a 15 de 
outubro do corrente ano, em Montevidéu.

A matéria depende de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a qual foi 
tratada por meio de Ofício nº 400, de 2011, de 13 de 
setembro de 2011. Nesse sentido, nos termos do §4º, 
do art. 40, do Regimento Interno, encontra-se sobre a 
mesa parecer favorável à matéria pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será pu-
blicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER No 1.002, DE 2011 – CRE

Ofício no 400/2011, de 13 de setembro de 
2011, do Senador Eduardo Amorim, dirigido 
ao Senador José Sarney, solicitando a indica-
ção, como representante do Senado Federal 
na Sessão Cerimonial da Assembleia Geral 
da Associação Médica Mundial.

Relator: Senador Sérgio Souza

I – Relatório

Senhor Senador Eduardo Amorim encaminhou ao 
Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, o 
Ofício no 400, de 13 de setembro de 2011, do Senador 
Eduardo Amorim, dirigido ao Senador José Sarney, solici-
tando a indicação, como representante do Senado Federal 
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na Sessão Cerimonial da Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, no período de 12 a 15 de outubro próximo.

O Ofício se faz acompanhar do convite do Se-
cretário-Geral da Associação Médica Mundial, Dr. Ot-
mar Kloiber.

Durante a referida assembleia o médico brasileiro, 
Dr. José Luiz Gomes do Amaral, tomará posse como 
Presidente da Associação Médica Mundial.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, prevê que “a ausência do Senador, quando in-
cumbido de representação da Casa ou ainda no de-

sempenho de missão no País, ou no exterior deverá 
ser autorizado mediante deliberação do Plenário, se 
houver ônus para o Senado”, estabelecendo ainda em 
seu parágrafo 4o, a necessidade de que seja ouvida a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ou a Comissão que tiver maior pertinência.

III – Voto

Diante do exposto, meu voto é pela aprovação 
da solicitação.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2011. 
– Senador Fernando Collor, Presidente – Senador 
Sérgio Souza, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – Portanto, o parecer em anexo é pela aprovação 
do pleito apresentado pelo Senador Eduardo Amorim.

Em votação o Requerimento nº 1.187, de 2011, 
do Senador Eduardo Amorim.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
Em votação o Requerimento nº 1.192, de 2011, 

do Senador Randolfe Rodrigues, que solicita licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 30 de 
setembro do corrente ano, a fim de presidir audiência 
pública da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 
do Ecad –, aprovada por aquele Colegiado, a realizar-
-se no Rio de Janeiro.

As Srªs e Srs. Senadores que aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena. V. 
Exª dispõe do tempo regimental.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, antes do meu pronun-
ciamento, quero fazer o registro de que hoje à tarde 
recebi, em meu gabinete, a visita do representante do 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Dr. Felipe Do-
noso, da delegação regional para a Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguai e Uruguai. Ele esclareceu que a Cruz 
Vermelha Internacional não tem a ver com a privati-
zação – em outra oportunidade irei tratar aqui –, que 
está ocorrendo no Hospital do Trauma do meu Estado, 
Paraíba, que inclusive foi motivo de audiência pública 
semana passada.

O assunto que vou tratar neste momento, Srªs 
e Srs. Senadores, é muito falado aqui e de extrema 
importância para o Brasil. Tenho abordado reiteradas 
vezes sobre a precária situação da saúde pública no 
meu Estado, o Estado da Paraíba. Denunciei o caos 
do Hospital do Trauma de João Pessoa, cheguei a en-
tregar ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, um DVD com as reportagens sobre a situação 
precária daquele hospital. O sucateamento da saúde 
pública no Brasil é algo que precisa ser enfrentado 
com prioridade nas três esferas.

No entanto, no último dia 25, a ineficiência da 
gestão pública da saúde da Paraíba simplesmente foi, 
mais uma vez, destaque no programa Fantástico, da 
TV Globo. Passo a ler alguns trechos da reportagem 
especial que chocou o Brasil. 

O Fantástico apresentou a triste radiografia de 
um serviço público essencial: as ambulâncias do Brasil 

precisam de socorro. O programa percorreu sete Esta-
dos e, além dos flagrantes absurdos de precariedade, 
descobriu que mais de 1.200 ambulâncias novas es-
tão paradas, abandonadas, em um total desperdício 
do serviço público. 

Atualmente, o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU – atende 112 milhões de brasilei-
ros, mas, no Brasil inteiro, o péssimo estado de muitas 
ambulâncias prejudica o socorro. Uma delas só tem 
um limpador de para-brisa. Em outra, o óleo está va-
zando, e a tampa do reservatório de água é uma luva 
cirúrgica improvisada. Quando chove pinga dentro da 
ambulância, inclusive na cabeça do paciente. 

Para registrar flagrantes as equipes do Fantás-
tico percorreram sete Estados. Em quatro semanas, 
rodaram mais de três mil quilômetros. Dezenas de 
denúncias foram recebidas e investigadas. Em áreas 
remotas, a equipe constatou que o pior problema é a 
falta de ambulâncias.

Em outros Estados, como a Paraíba, ambulân-
cias novas do SAMU existem aos montes, mas estão 
paradas. Nunca transportaram um paciente sequer. 
São mais de 1.200 em todo o País. Para não chamar 
a atenção, algumas foram até escondidas.

O Ministério da Saúde recomenda que o tempo 
entre uma ligação para o 192 e a chegada no hospital 
seja de 15 minutos. O serviço 192 funciona assim: na 
chamada central da regulação do SAMU, os primeiros 
a responder uma ligação são os técnicos. Geralmente, 
uma única central é responsável pelo atendimento de 
várias cidades. A coordenação é feita por médicos, que 
decidem se é preciso enviar o socorro – isso quando 
ainda existem ambulâncias.

É o Ministério da Saúde que compra as ambu-
lâncias do SAMU e ajuda a criar as centrais de regu-
lação. Depois, para manter o serviço, os custos são 
divididos: metade para o Governo Federal e metade 
para Estados e Municípios. Só em 2010, o Ministério 
da Saúde repassou R$ 369 milhões.

Em geral, para as equipes do SAMU, conseguir 
levar o paciente ao hospital significa uma missão cum-
prida. Mas nem sempre é assim. Em hospitais públicos, 
como não há leitos suficientes, as macas das ambulân-
cias ficam ocupadas. Enquanto isso, as ambulâncias 
deixam de atender outras emergências.

Atendentes revelaram ao Fantástico que as ambu-
lâncias chegam a ficar até doze horas paradas, aguar-
dando a liberação da maca que transportou o paciente.

Em alguns lugares, faltam ambulâncias. Em ou-
tros, elas circulam caindo aos pedaços.

No ano passado e neste ano, o Ministério da Saú-
de entregou 2.312 ambulâncias novas. Só que 1.215, 
mais da metade, estão paradas. Custaram mais de R$ 
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160 milhões e nunca salvaram uma vida. Se todas es-
tivessem rodando, a frota nacional, que atualmente é 
de 1.788 ambulâncias, aumentaria quase 70%.

O Fantástico foi à Paraíba, um dos Estados que 
mais receberam ambulâncias do SAMU no ano pas-
sado: 160.

Dentre os municípios mostrados na reportagem, 
vou citar o exemplo de Guarabira, de 55 mil habitantes, 
onde há três ambulâncias novas paradas, incluindo 
uma sofisticada UTI móvel. “Está faltando um proces-
so de organização da central de regulação de João 
Pessoa, da Prefeitura de João Pessoa”, apontou a 
Secretária de Saúde de Guarabira, Drª Alana Soares 
Brandão Barreto.

Chamo atenção para a resposta da Secretária 
de Saúde João Pessoa, Srª Roseana Maria Barbosa 
Meira. A ela compete organizar a central de regulação 
para atender os Municípios da grande João Pessoa, 
entre eles, a cidade de Guarabira. “Não se estrutura 
uma rede do dia para a noite. Você leva um tempo, 
tanto para construção, como para ter equipe”, disse a 
Secretária que administra a saúde de João Pessoa e 
manda na do Estado há vários anos.

Mais tempo para quem administra João Pessoa 
há sete anos para cuidar da saúde daquela cidade? 
O Secretário de Saúde do meu Estado tentou culpar 
o governo anterior por ter conseguido as ambulâncias, 
mas o atual governo da Paraíba já está governando 
há quase dez meses e nada, nada fez nada para re-
solver a situação. 

Por que não colocou as bases do SAMU em 
funcionamento? Quer mais dez meses, um ano ou o 
término no seu Governo para assim fazer? Enquanto 
isso, a população paga um preço alto, que é o pior dos 
preços: o não atendimento para salvar vidas.

Segundo o Secretário de Saúde da Paraíba, das 
160 ambulâncias novas, 90 – vejam bem –ainda es-
tão paradas. 

O Ministério da Saúde informou que, agora, os 
Municípios têm 90 dias, a contar do recebimento da 
ambulância, para iniciar o atendimento. Com uma no-
vidade: a fiscalização vai ser informatizada e em tempo 
real. Ambulâncias paradas podem ser remanejadas para 
outras cidades. Esse é um alerta que o Ministério da 
Saúde faz e é bom que o governo do Estado da Para-
íba e a sua equipe tenha a devida responsabilidade e 
comprometimento para dar solução a esse problema. 

Durante a reportagem, não foram encontrados 
problemas só em ambulâncias do SAMU. Mesmo veí-
culos mais simples, de manutenção barata, rodam em 
péssimas condições. Uma ambulância da Secretaria 
Municipal de Saúde de João Pessoa está amassada, 
enferrujada, com para-brisa quebrado e sem licencia-

mento há três anos – e aqui está a comprovação desse 
licenciamento vencido. 

Depois de procurada a equipe, a Secretaria de-
cidiu, então, retirar o veículo de circulação. Essa é a 
triste realidade da saúde pública da Paraíba.

O mais grave, Sr. Presidente, é o que vou denun-
ciar agora. Com 90 ambulâncias do SAMU paradas, 
segundo disse ao Fantástico o Secretário Estadual de 
Saúde, o que fez o governo do meu Estado? No dia 
23 de agosto, no Diário Oficial do Estado, publicou 
um extrato de contrato que tem como contratante a 
Secretaria do Estado da Saúde, que contrata a Easy 
Life Emergências Médicas Ltda. 

O objetivo do contrato é a locação de 20 USB, 
Unidade de Saúde Básica Móvel (ambulâncias de su-
porte básico tipo B) e 12 USA (Ambulância de Suporte 
Avançado tipo D).

Ou seja, Sr. Presidente, com 90 ambulâncias 
paradas do SAMU por falta de gerenciamento e por 
competência, o governo do Estado contratou 32 am-
bulâncias – pasmem – no valor de cinco milhões e 
setenta e três mil reais, por um prazo de seis meses. 
Fazendo uma conta rápida, essa ambulância saiu, uma 
pela outra, por 158 mil reais, em seis meses, pagando 
26 mil e 424 reais por mês por ambulância. E as 90 
ambulâncias do SAMU paradas!

Não sei por que tanta pressa. Conforme discri-
minação da Ata de Registro de Preço nº 2, da Secre-
taria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, 
nem licitação houve, pela urgência de contratar am-
bulâncias por 158 mil reais em seis meses, tendo 90 
ambulâncias paradas. 

Repito: 90 ambulâncias do SAMU paradas, e o 
governo do Estado fez essa contratação. 

Após denúncia do Fantástico, eles publicaram um 
novo extrato, agora, no dia 17 de setembro, quando 
souberam que o Fantástico estava investigando isso. 

Presidente Walter, a empresa é a mesma, a Ata 
de Registro é a mesma. Prorrogaram para 12 meses 
a contratação, e o valor subiu para 8,707 milhões, 
custando cada ambulância, em 12 meses, R$ 272 mil. 
Repito, Brasil: havia 90 ambulâncias paradas no Esta-
do da Paraíba – afirmado pelo Secretário de Saúde. 
Como é que ele contrata 32 ambulâncias por quase 
R$9 milhões, em uma urgência, sem fazer a licitação?

E mais: o Ministério, quando adquire uma am-
bulância dessas, compra na faixa de cento e vinte e 
poucos mil reais Está aqui uma nota fiscal com o pre-
ço que o Ministério compra uma ambulância dessas. 

Há 90 ambulâncias do SAMU paradas, mas Go-
verno do Estado contratou uma empresa do Ceará, 
com uma Ata de Registro de Preço em Pernambuco, 
no valor de R$276 mil de locação em um ano. Em uma 
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conta rápida, dava para comprar duas ambulâncias, 
em um ano, no valor que foi locado pelo Governo da 
Paraíba. Repito: deixando 90 ambulâncias paradas, 
locou 32 ambulâncias com esse absurdo de preço.

O alerta que faço neste instante é muito impor-
tante. O Governo possui 90 ambulâncias, e o Estado 
contratou mais 32, em um Ato de Registro de Preço 
da Secretaria de Saúde de Pernambuco. O preço do 
valor médio, como eu disse, é em torno de R$124 mil 
– a do tipo B, que é a ambulância de suporte básico, 
bem como a média também da do tipo D, que é a am-
bulância de suporte avançado.

Se o governo da Paraíba assume que possui 90 
ambulâncias do SAMU paradas, a grande indagação 
do povo paraibano, do povo brasileiro: por que alugou 
32 ambulâncias por um valor tão alto e sem realizar 
licitação? Por que aproveitar uma Ata de Registro de 
Preço do Estado de Pernambuco?

A negociação merece atenção. A princípio, eram 
cinco milhões em seis meses; passou para nove em 
doze meses. 

E eu manifesto, sim, a minha preocupação, não 
só como Senador da República do Estado da Paraí-
ba, mas como cidadão que convive, que acompanha, 
que sofre, que sente a dor daqueles que precisam 
do serviço público. Nós estamos tendo, infelizmente, 
exemplos, para não dizer algo mais, de incompetência, 
de insensibilidade e de descompromisso para com a 
solução dos problemas públicos.

Manifesto minha preocupação com a situação da 
saúde pública da Paraíba, e peço – repito – a aten-
ção e ação dos órgãos de fiscalização, do Tribunal de 
Contas da União, do Ministério Público Federal, da 
CGU, do Ministério da Saúde, para que façam uma 
fiscalização, uma auditoria neste governo, que tem 90 
ambulâncias paradas e contrata 32, pagando duas, 
em vez de comprar, por cada ano de locação. É muito 
grave. É muito sério.

Peço a atenção do Brasil e dos órgãos para esse 
ato que, com certeza, ao ser apurado, vai mostrar ao 
Brasil que existe recurso. O que existe é má adminis-
tração em muitos dos casos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Quero agradecer e pedir a Deus que proteja to-

dos nós.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Obrigado, Senador Cícero Lucena.
Com a palavra, pela Liderança do PSC, o Sena-

dor Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, semana passada, foi 

realizada aqui, no plenário desta Casa, uma sessão 
especial para homenagear os 21 anos de criação do 
Sistema Único de Saúde.

Todos nós sabemos que o SUS é um dos maio-
res sistemas de saúde pública do mundo e, apenas 
para recordar, antes da sua criação, somente os tra-
balhadores com carteira assinada e que, portanto, 
contribuíam para a Previdência Social tinham direito 
ao atendimento médico-hospitalar.

O dia 17 de março de 1986 foi um dia histórico 
para a criação do SUS: data do início da 8a Conferência 
Nacional de Saúde, aberta pelo primeiro Presidente 
civil após a ditadura e, hoje, Presidente desta Casa, 
Presidente José Sarney. Foi essa também a primeira 
conferência aberta à sociedade, além de ter sido muito 
importante na propagação do movimento da Reforma 
Sanitária.

Dela, resultou, Sr. Presidente, a implantação do 
SUDS – Sistema Único e Descentralizado de Saúde.

E o mais importante, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, foi o fato de terem sido formadas, na ocasião, as 
bases para a seção “Da Saúde” da nossa Constituição 
Cidadã, a Constituição de 1988, Constituição essa que 
foi um marco na história da saúde pública brasileira. 
No seu art. 196, considera:

Art. 196. A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

E foi a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que instituiu o SUS, com base 
nos princípios de universalidade, integralidade, equi-
dade, participação da comunidade, descentralização 
político-administrativa, hierarquização e regionalização 
das suas ações.

É fato, Sr. Presidente, que, desde então, a saúde 
no País avançou. Mas ainda há muito que avançar, há 
muito que fazer. A construção de um sistema público de 
cobertura universal tem um balanço positivo. Podemos 
observar isso no controle de doenças como a paralisia 
infantil, o sarampo e a rubéola, que foram praticamente 
extintas no nosso País. Também há importantes pro-
gramas de prevenção e combate a doenças, como o 
câncer e a Aids, que têm reconhecimento internacio-
nal, e o de transplantes. A propósito, ontem, o Minis-
tro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou a Campanha 
Nacional de Doação de Órgãos.

Além do índice de mortalidade infantil, que caiu in-
discutivelmente, e da expectativa de vida da população 
brasileira, que aumentou, ainda há muito que avançar.
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Apesar de todos essas conquistas, muitos pro-
blemas ainda existem. E digo-lhes: vemos, ouvimos e, 
decididamente, não devemos e não podemos calar!

Fui Secretário Estadual de Saúde do meu Estado, 
Sergipe, e conheço de perto, como médico também, as 
dificuldades, as necessidades e os desafios de gestão 
de um sistema que é complexo pela própria magnitude.

Contudo, precisamos pensar e efetivamente co-
locar em prática políticas públicas que minimizem o 
sofrimento de milhares de brasileiros, cidadãos aos 
quais, constitucionalmente, é garantido o direito à saú-
de, direito fundamental, direito de segunda geração.

Não é concebível, Sr. Presidente, que as pessoas 
sofram as consequências de um sistema ainda com 
muitas mazelas.

Em recente pesquisa, o IPEA – Instituto de Pesqui-
sas Econômicas Aplicadas – apontou como principais 
problemas a falta de médicos, a falta de profissionais, a 
demora do atendimento em postos, centros de saúde 
e hospitais, além das dificuldades para a marcação de 
consultas especializadas, sobretudo.

Sabemos da necessidade da regulamentação 
da Emenda nº 29. O aporte de recursos por ela ga-
rantido será fundamental para dar prioridade à saúde 
no nosso País.

Entretanto, faz-se necessária a criação de ações 
que reforcem os mecanismos de controle dos gastos 
de maneira efetiva, com o objetivo claro de evitar des-
perdícios e desvios e, dessa maneira, assegurar maior 
equidade nas verbas destinadas à saúde em todas as 
regiões. Gastar com qualidade.

É importante deixar claro que não estamos fa-
lando da criação de um novo imposto, nem de trazer 
de volta a antiga CPMF. Nós já somos um dos países 
com maior carga tributária em todo o mundo, e não 
vai ser a criação de mais um imposto que resolverá 
as mazelas da saúde pública.

É pensando nos princípios que regem o nosso 
Sistema Único de Saúde – a universalidade, a inte-
gralidade e a equidade – que reforço a necessidade 
iminente de levarmos para o nosso Estado, Sergipe, 
um hospital especializado no tratamento do câncer, 
que ainda não temos. Somos um dos poucos Estados 
da Federação que ainda não o têm. Esse é um sonho 
antigo. E esse não é um clamor particular; é o clamor 
de todo o povo sergipano.

Srªs e Srs. Srs. Senadores, quero ainda aprovei-
tar a oportunidade para falar um pouco mais do meu 
Estado. Esta semana, aconteceram dois fatos muito 
importantes para nós sergipanos, especialmente para 
a Universidade Federal de Sergipe, onde estudei e me 
formei médico.

O primeiro deles diz respeito ao curso de Gradua-
ção em Geografia do Campus São Cristóvão, que con-
quistou a nota máxima na avaliação feita pelo Ministério 
da Educação, conforme avaliação final encaminhada ao 
reitor, Professor Josué Modesto dos Passos Subrinho. 
O segundo é o desempenho da Universidade Federal 
de Sergipe, que, através dos seus alunos do curso 
de Direito, atingiu o primeiro lugar no exame da OAB. 

As Universidades Federais foram as que apresen-
taram melhor rendimento, sendo 34 entre as 50 melho-
res. A Universidade Federal de Sergipe apresentou, Sr. 
Presidente, média de 69,44% de aprovação. Somos o 
menor Estado da Federação, é verdade, e, ainda as-
sim, superamos renomadas instituições de ensino, a 
exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais e 
da própria Universidade de São Paulo.

Contudo, confirmamos a vocação do nosso Es-
tado como celeiro de grandes juristas, a exemplo de 
Tobias Barreto; Fontes de Alencar, Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça; Carlos Ayres Britto, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal; Cezar Britto, ex-Presidente 
da OAB Nacional, entre outros juristas.

É com grande sentimento de orgulho pelo povo da 
minha terra que parabenizo a minha universidade, a Uni-
versidade Federal de Sergipe, na pessoa do Professor 
Josué Modesto dos Passos Subrinho, pelas conquistas 
e todos os professores e alunos daquela universidade, 
daquela brilhante instituição de ensino. Como disse 
Guimarães Rosa, como disse também um sertanejo 
e, antes de tudo, um forte, Euclides da Cunha, isso é 
que faz com que a nossa gente ultrapasse os limites. 
Mesmo não tendo, às vezes, as melhores condições 
de ensino nem de estudo, a Universidade Federal de 
Sergipe mostrou dois bons exemplos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Obrigado, Senador Eduardo Amorim.
Agora, com a palavra, como inscrito, o Senador 

Cristovam Buarque. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Venho a esta tribuna hoje, com muita alegria, para 
comemorar a aprovação, o registro definitivo do PSD, 
Partido Social Democrático, que aconteceu na sessão 
do TSE de ontem, dia 27, aprovado por unanimidade 
pelos membros da Corte. Quero parabenizar o traba-
lho da Corte, dos Ministros, daqueles que divergiram, 
daqueles que deferiram, pois, afinal, dos sete votos, 
foram seis votos a favor.
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Os Ministros entenderam que nós estávamos 
praticando a democracia e o que a lei nos permitia. 
Nós cumprimos todos os prazos, fizemos o nosso 
esforço sobre-humano por todo o País na busca das 
assinaturas, na seleção transparente das assinaturas 
feitas pelos cartórios de registro. Eu quero parabeni-
zar também o detalhismo com que os cartórios tra-
balharam. Por exemplo, no Tocantins, nós coletamos 
25 mil assinaturas, e foram aprovadas apenas 12 mil 
assinaturas, mostrando que os cartórios fizeram o de-
ver de casa: foram corretos, fidedignos na aprovação 
dessas assinaturas.

E, por todo o País, todos os cartórios trabalharam 
assim. E a Corte, o TSE, então, ontem entendeu que 
não poderia romper, que não poderia evitar a vontade 
de pessoas, de cinquenta Deputados Federais, seis 
vice-governadores, dois Senadores da República, dois 
governadores e centenas de vereadores, prefeitos, de-
putados estaduais que estão militando no partido, na 
tentativa de construí-lo.

E hoje nós realizamos o nosso sonho. Estamos 
prontos, formados para colaborar com o Brasil. Fize-
mos, hoje de manhã, uma coletiva na qual tivemos o 
prazer e a alegria de anunciar ao País o nosso mani-
festo, as diretrizes básicas do partido. 

Mas não apenas isso, Sr. Presidente. De forma 
simples, modesta, mas com muita vontade, com mui-
ta transparência, com muito trabalho, nós elaboramos 
também um projeto de emenda constitucional. E eu 
tive a missão, dada pelo meu partido, de ser a autora 
dessa emenda constitucional, que não é apenas da 
Kátia Abreu, mas do partido, do PSD, no entendimento 
global de todos os seus membros, que então decidiu 
apresentar esse projeto de emenda ao País.

Esse projeto deverá eleger, se aprovado for, em 
2014, uma assembleia nacional constituinte, com par-
lamentares constituintes exclusivos para concluir o seu 
trabalho revisional no prazo de dois anos. Serão eleitos 
em 2014 em torno de 250 parlamentares revisionais, 
que terão dois anos para se debruçarem apenas na 
Constituição Federal, ocupando-se das nossas tão 
esperadas reformas de que o Brasil precisa. Então, 
teremos uma câmara revisional exclusiva, excetuan-
do o art. 60 da Constituição, no seu §4º, incisos I, II 
e III, cláusulas pétreas que nenhum de nós tem o di-
reito de alterar.

Sr. Presidente, para que essa PEC pudesse ser 
elaborada e para o convencimento da Nação, espe-
cialmente dos partidos e dos colegas Senadores e 
Deputados Federais, nós fizemos um levantamento 
nesta Casa e observamos que a nossa Constituição 
de 1988 nunca deixou de ter uma revisão. Durante 

todos os anos, propostas e propostas foram feitas de 
alteração dessa revisão.

Apenas de 1988 para cá – iniciando a primeira 
aprovação em 1992 – 73 emendas constitucionais fo-
ram aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso dá uma 
média de quatro emendas por ano, aprovadas por esta 
Casa, alterando a Constituição. Isso é um recorde entre 
todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento 
no mundo.

Do ano de 1989, Sr. Presidente, até 2011, no 
Congresso Nacional, especialmente no Senado, trami-
taram 1.153 propostas de emenda constitucional. No 
dia de hoje, muitas foram arquivadas, mas ainda temos 
no Senado 332 propostas de emenda constitucional.

Na Câmara dos Deputados, de 1989 a 2010, tive-
mos 2.655 propostas de emenda constitucional. Hoje, 
tramitando apenas na Câmara Federal, temos 1.057 
propostas de emenda à nossa Constituição.

No Supremo Tribunal Federal, no mesmo perío-
do – de 1988 para cá –, tivemos 757 ADINs – Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade, que foram julgadas 
procedentes pelo Supremo Tribunal; 203 Adins pro-
cedentes parcialmente. E ainda temos no Supremo 
Tribunal Federal, hoje, 1.116 Adins em andamento.

Sr. Presidente, nós estamos num impasse ins-
titucional. Cada governo da hora, todos os governos 
pretenderam sua reforma pessoal, de acordo com o 
seu projeto de governo, e não ao contrário, uma Cons-
tituição que pudesse embasar os projetos de governo 
de cada governante eleito neste País.

A revisão constitucional feita por esta câmara 
revisional exclusiva dará oportunidade de regenerar o 
sistema político e a própria política brasileira. 

Só a política, Sr. Presidente, pode organizar um 
país e, infelizmente, a nossa se encontra muito enferma!

Eu gostaria de convidar todos os partidos, todos 
os colegas, todos os líderes, todos os presidentes, 
Deputados Federais, para que elaboremos e aprove-
mos, nesta Casa, uma PEC suprapartidária, que não 
tenha o nome de uma pessoa, que não tenha o nome 
de um partido, mas que tenha o nome do Brasil. Que 
seja uma PEC dedicada a um novo Brasil.

Para se ter uma ideia da necessidade de mudan-
ças e de reformas, temos hoje – como disseram agora 
há pouco alguns Senadores – 40% de carga tributária, 
a maior carga tributária do mundo.

Isso significa que, de cada R$100,00 produzidos 
no País, 40% vão para os cofres municipais, estaduais 
e para o cofre da União. Mas, ao mesmo tempo em que 
somos a maior carga tributária do mundo, não temos 
dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a edu-
cação, não temos dinheiro para a segurança pública, 
para as estradas, para as eclusas, para as ferrovias, 
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não temos dinheiro para os Prefeitos, que se encontram 
com as Prefeituras à míngua em todo o País.

Isso significa, Sr. Presidente, e não é só deste 
Governo, mas de governos, que há um problema gra-
ve, gravíssimo, institucional. Apesar de muito dinheiro 
arrecadado, os serviços não estão a contento da po-
pulação, os serviços estão com notas baixas, inclusive 
em todos os rankings internacionais. Agora há pouco, 
foi divulgado um ranking internacional de competitivi-
dade em que se avaliaram 148 países, e nós ficamos 
em 53º lugar. Esse estudo demonstrou que as notas 
aplicadas à saúde, à educação, à infraestrutura estão 
baixas no País, mostrando a necessidade dessas im-
portantes reformas de que o País precisa.

Sr. Presidente, a reforma brasileira não pode ser 
comparada a uma lista telefônica. A Constituição bra-
sileira e a constituição de todos os países precisam 
ter a síntese dos 10 mandamentos da Bíblia dos cris-
tãos. A nossa Constituição constitucionaliza a vida do 
País; ela entra em cada detalhe, ela incomoda a vida 
das pessoas, porque não é necessário que tanto de-
talhismo possa estar composto na Constituição como 
é no Brasil.

Nós precisamos urgentemente modernizar o Es-
tado. A modernização do Estado brasileiro se faz ur-
gente e necessária. Enquanto os empresários do País 
avançaram em termos de gestão 50 anos, o Estado 
brasileiro, em termos de gestão, ainda está atrasado 
50 anos, num descompasso total e absoluto com os 
empresários do Brasil, com a iniciativa privada, com 
a livre iniciativa, com os micro, pequenos e médios 
empresários do campo e da cidade.

O pacto federativo, que precisa ser reformulado, 
fazendo com que Estados, Municípios e União vivam 
de forma deprimente, Sr. Presidente, sem cumprir com 
suas obrigações constitucionais, com os seus compro-
missos feitos nos planos de governo durante as elei-
ções, o pacto federativo grita por uma reforma para que 
possamos avançar na reforma tributária. Não é possí-
vel, sob hipótese alguma, alguns avanços na reforma 
tributária se a reforma do pacto não puder ser feita. 
Quando à reforma administrativa, nós vivemos em um 
país com 38 ministérios. E qual a condição que qual-
quer Presidente da República tem no sistema político 
atual de alianças, de encolher e reduzir os ministérios 
do Brasil? A Reforma Penal, a Reforma Trabalhista... 
Nós devemos isso, Sr. Presidente, nós devemos isso 
ao nosso Brasil.

A independência da Câmara revisora será funda-
mental porque em 2014 a proposta diz que nós elege-
remos 513 Deputados, elegeremos os 81 Senadores 
– um terço dos Senadores – em 2014, eles cumprirão 
normalmente o seu mandato, mas nós elegeremos 250 

parlamentares revisores, que terão mandato apenas 
por dois anos, não terão salário como pagamento, 
terão apenas jetom por dia trabalhado e a diária de 
locomoção e alimentação em Brasília. Nós ocupa-
remos o próprio prédio do Congresso Nacional, nós 
ocuparemos os próprios servidores que são da maior 
competência nesta Casa – tanto no Senado como na 
Câmara Federal. Essa independência de 250 parla-
mentares revisores exclusivos se debruçará sobre as 
reformas e terá a imparcialidade, porque eles não têm 
carreira política. 

E nós temos que reconhecer que há uma pressão 
irresistível sobre o Congresso, não há ser humano que 
resista sob a pressão dos grupos que nós todos repre-
sentamos legitimamente. Representamos produtores 
rurais, trabalhadores rurais, sindicatos de metalúrgicos, 
professores, pessoas da saúde, parlamentares que re-
presentam segmentos religiosos, parlamentares que 
têm votações de segmentos parciais da sociedade e 
que têm compromissos e amarras intransponíveis e 
que não conseguem a imparcialidade necessária para 
avaliar as reformas como devem ser feitas. Enfrentar 
ativistas, corporações, sindicatos, segmentos empre-
sariais, profissionais liberais...

Sr. Presidente, eu quero crer que todos nós não 
temos competência para tanto enfrentamento, por-
que nós pretendemos uma carreira política e temos 
os segmentos de representação. Portanto, essa Câ-
mara Revisora independente por dois anos, ela terá 
a prestação de contas não com o segmento A, B, C 
ou D, ela terá uma prestação de conta global e geral 
com o Brasil, com a nação e com todos os brasileiros. 
E esses remendos que nós estamos enxergando e 
vendo acontecer aqui no Congresso, por mais boa-fé 
que tenham os parlamentares – e a maioria tem boa-
-fé ao pretender mudar e alterar a Constituição –, mas 
infelizmente são mudanças setorizadas, parciais, sob 
pressões, sem uma visão geral do processo legislativo 
e de uma Constituição. 

É impossível conviver com esses remendos cons-
titucionais e improvisações oportunistas enquanto um 
pacto federativo superado, como disse agora há pouco, 
impõe aos Municípios, aos Estados e à própria União 
limitações, constrangimentos e falta de recursos para 
dar aos brasileiros serviços dignos de saúde, de edu-
cação, de justiça e oportunidade igual para todos.

Há tempos o Brasil está, infelizmente, Sr. Presi-
dente, colegas Senadores, amarrado, travado, perdido 
em discussões que não prosperam ao longo dos anos, 
viciados ora pelo fisiologismo, ora pelo corporativismo, 
pelo radicalismo ou por problemas menores. Sabemos 
que minirreformas ou remendos não resolvem mais. 
Há concordância, há consenso sobre a necessidade 
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da reforma política, tributária, fiscal, das instituições, 
da reforma penal, trabalhista, mas estamos paralisa-
dos por um imobilismo que precisamos superar pelo 
bem da Nação.

O nosso partido, o PSD, presidido por Gilberto 
Kassab, Prefeito da capital de São Paulo, propõe, Sr. 
Presidente, um espaço democrático que será o nome 
da nossa fundação, presidida por Guilherme Afif Do-
mingos, que percorrerá todo o Brasil, os 27 Estados, 
levando um seminário para debatermos o nosso progra-
ma partidário. E nós levaremos e faremos uma grande 
campanha nacional para que a sociedade se manifeste, 
para que os segmentos organizados se manifestem a 
favor da aprovação desta PEC, desta revisora constitu-
cional exclusiva, para fazermos as reformas de forma 
imparcial, transparente. E esses parlamentares reviso-
res serão eleitos, indicados pelos partidos, eleitos em 
lista fechada para que a sociedade, a imprensa possa 
colocar olhos de holofote em cima daqueles que serão 
escolhidos pelos nossos partidos.

O PSD, portanto, aprovada esta emenda, terá uma 
responsabilidade imensa ao selecionar os indicados 
da sua lista partidária, que farão parte dessa Câmara 
revisora, porque não podemos colocar pessoas que 
não sejam preparadas, comprometidas com o Brasil. 
Não basta só o diploma. O diploma é importantíssimo, 
mas precisamos de pessoas experientes, com vivência, 
com espírito público, com ética, com dedicação, que 
poderão se debruçar sobre esses temas para, enfim, 
podermos ter a reforma que tanto o Brasil espera e de 
que tanto os brasileiros necessitam.

Senador Suplicy, com o maior prazer lhe darei 
o aparte.

Precisamos enfrentar os pontos fundamentais 
que estão travando e obstruindo o desenvolvimento 
do Brasil.

O Brasil pede socorro a nós, parlamentares, e 
nós devemos compreender nossas dificuldades em 
aprovar as emendas e ter a humildade e a grandeza 
de indicar essa Câmara revisora, para que eles pos-
sam, de forma imparcial, representar os partidos e o 
povo, porque será votada pela sociedade, para que, no 
espaço de dois anos, nós possamos soltar as amar-
ras, possamos respirar profundamente e ter um Brasil 
moderno, um Brasil justo, um Brasil tranquilo, cheio de 
paz, onde prevaleça a democracia e que nossas ins-
tituições estejam mais fortalecidas e principalmente 
com uma Constituição que vá atender o José, a Maria, 
o João, as pessoas, as famílias, os trabalhadores, os 
profissionais liberais e todos aqueles que sentem que 
o seu recurso público, que o esforço do seu trabalho, 
que os impostos que são pagos todos os dias estão 
se esvaindo de suas mãos sem retorno pessoal em 

benefício de seu próprio bem-estar e da justiça social 
no País.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nadora Kátia Abreu, quero cumprimentá-la pelo pro-
nunciamento e pela decisão da Justiça Eleitoral, do 
Superior Tribunal Eleitoral de avaliar como válida a 
instituição do Partido Social Democrata, o PSD. Fiquei 
pensando bastante a respeito desta nova iniciativa. 
Um dia, quando ainda membro do MDB e diante da 
decisão do Presidente Ernesto Geisel, em 1979, de 
extinguir o que havia, MDB e Arena, formou-se um 
grupo de sindicalistas, líderes intelectuais e outros 
que começaram a formar o Partido dos Trabalhado-
res, e me convidaram para ser membro do PT. Desde 
então, 10 de fevereiro de 1980, participo do PT. Ali 
participei da fundação e ingressei no PT. E se V. Exª 
me perguntar se sou a favor da fidelidade partidária, 
eu sou. Acho que é importante que possa haver, mas 
quero lhe transmitir que respeito muito a decisão que 
foi tomada por V. Exª, pelo Prefeito Gilberto Kassab e 
outros porque algumas razões, certamente de profun-
didade, fizeram com que essas pessoas, como V. Exª, 
avaliassem ser importante a constituição de um novo 
partido, que viesse a estabelecer um novo tipo de rela-
ção, inclusive em relação ao Governo, por exemplo, da 
Presidenta Dilma Rousseff, e que estará apresentando 
sugestões como aquela que V. Exª agora apresentou. 
Eu inclusive avaliei como interessante essa proposta 
de uma Constituinte para examinarmos...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – Senador Suplicy, se V. Exª puder concluir 
será importante, porque temos ainda quatro oradores, 
inclusive V. Exª, que vai usar ainda da palavra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
bem. Mas é claro que estamos saudando aqui uma 
decisão importante. Mas eu quero transmitir a V. Exª 
que eu espero que os nossos partidos tenham, aqui 
no Congresso Nacional, uma relação construtiva e de 
respeito, e eu inclusive assinei a proposição de V. Exª 
como um primeiro sinal, e V. Exª também assinou duas 
proposições que apresentei. Então, aqui nós aprende-
mos muito uns com os outros. Muito obrigado.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Obri-
gada, Senador Suplicy, agradeço pela assinatura de 
apoiamento a essa iniciativa de discutir essa PEC, que 
nós já protocolamos hoje. Começamos agora à tarde 
a colher as assinaturas, as 27 necessárias, mas já 
colhemos 30 assinaturas e já protocolamos na Mesa 
do Senado.
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Quero dizer que, também como V. Exª, sou a fa-
vor da fidelidade partidária, acho que foi instrumento 
importante para o País, mas, no nosso caso, nós não 
estamos mudando de partido, nós criamos um novo 
partido e, por isso, a lei permite que assim seja feito.

Encerro, Sr. Presidente, lendo uma frase impor-
tante de um pensador importante: “A Constituição não 
é apenas um texto jurídico ou sistema normativo re-
gulador. É a expressão do estado de desenvolvimento 
cultural, um instrumento para a representação cultu-
ral de um povo, o reflexo do seu patrimônio cultural, e 
fundamento de suas esperanças”.

É de Peter Häberle, que é um catedrático emé-
rito de Direito Público na universidade na Alemanha e 
também na Suíça. 

Não nos esqueçamos disso, a nossa Constitui-
ção é também o fundamento de todas as nossas es-
peranças.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Obrigado, Senadora Kátia Abreu.
Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Se-

nador Valdir Raupp. 
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Walter Pinheiro, Srªs e Srs. Senadores, vou 
falar pouco porque quero dividir o tempo com o Se-
nador Eunício, que vai falar também, quase por uma 
questão de ordem. Vamos dividir o tempo da Liderança; 
não vou gastar nem 10 minutos. 

Queria apenas fazer o registro, Sr. Presidente, de 
que estive hoje – saímos daqui às 6h – em Rondônia, 
com o Presidente da Eletrobras, Dr. José da Costa; o 
Ministro interino das Minas e Energia, Dr. Márcio Zim-
mermann, representando o Ministro Edison Lobão, que 
está em missão no exterior, e o Presidente da Eletrosul, 
da Chesf. Enfim, quase todos os representantes do setor 
elétrico brasileiro estiveram hoje em Rondônia, em um 
evento semelhante ao que ocorreu há meses, quan-
do a Presidente Dilma esteve em Rondônia, fazendo 
o desvio do rio da Usina de Santo Antônio. Hoje foi a 
vez da Usina de Jirau. Essas duas grandes obras que 
estão acontecendo em Rondônia vão gerar mais de 
sete mil megawatts porque Jirau está acrescentando ao 
projeto mais seis turbinas para gerar 4.050 megawatts 
de energia e a Santo Antônio está indo pelo mesmo 
caminho. Então, poderá chegar a oito mil megawatts, 
quase igual à Usina de Itaipu. 

Estivemos lá hoje fazendo o barramento, o desvio 
do rio para que, até o final do ano, possa ser iniciada 
a geração, tanto em Santo Antônio, quanto em Jirau. 
Foi um evento importante e quero aqui agradecer ao 

Governo Federal por estar investindo mais de R$30 
bilhões no meu Estado, o Estado de Rondônia.

O PIB do Estado de Rondônia tem crescido ex-
ponencialmente nos últimos anos, dados esses in-
vestimentos. Somos o 14º do Brasil, passando alguns 
Estados bem mais antigos que Rondônia, e também 
com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) au-
mentando a cada ano. 

Além da Usina de Santo Antônio e Jirau, Srªs e 
Srs. Senadores, estamos trabalhando agora nos estu-
dos de mais duas usinas no Estado. Uma é a Usina de 
Tabajara, na Cachoeira 2 de Novembro, no rio Macha-
do, próximo a Machadinho d’Oeste, entre Machadinho 
d’Oeste e Porto Velho, a nossa capital. É uma usina 
pequena, mas vai gerar 300 megawatts.

A primeira usina que saiu em Rondônia foi Sa-
muel, com 220 megawatts. A Usina de Tabajara, no 
rio Machado, vai gerar 300 megawatts, maior que a 
primeira usina que sustentou o crescimento de Ron-
dônia durante mais de 20 anos. Então, é uma usina 
pequena em relação a Santo Antônio e Jirau, mas é 
uma usina de médio porte.

Ainda haverá uma quarta usina, que é a Cachoei-
ra Ribeirão, próximo de Guajará-Mirim, também no rio 
Madeira. Aí seria uma binacional, porque o rio Madei-
ra ali faz a fronteira, a divisa do Brasil com a Bolívia. 
Essa usina também chegará a entre três mil e quatro 
mil megawatts de energia. É mais uma grande usina 
na região Norte, no Estado de Rondônia. Ainda have-
rá uma quarta usina, que seria a Usina de Cachoeira 
Esperança – essa, 100% boliviana, mas não aconte-
cerá sem ajuda do Brasil –, que fica a apenas 20km 
da fronteira do Brasil com a Bolívia, próxima também 
da cidade de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Então, o potencial de energia hídrica no norte do 
Brasil ainda é grande. Que bom que nós temos a Ama-
zônia, onde chove em abundância todos os anos. Os 
nossos rios são rios caudalosos, fortes, com cachoei-
ras importantes para construir essas usinas e susten-
tar, assim, o crescimento, a economia do nosso País.

Eu fico muito feliz pelo meu Estado, o Estado de 
Rondônia, por poder estar contribuindo com o desen-
volvimento do nosso País. E os investimentos, depois 
da construção dessas usinas, vão continuar aconte-
cendo, porque estou trabalhando também para que os 
nossos eixos de integração, a nossa hidrovia Madei-
ra-Amazonas seja dragada, seja sinalizada. Já existe 
dinheiro do PAC para essa obra e para a construção de 
um novo porto também em Porto Velho, com energia 
farta. Vamos precisar de um porto maior, as indústrias 
estão chegando em Porto Velho.

Estou trabalhando para uma Zona de Proces-
samento de Exportação, ZPE, ser instalada em Porto 
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Velho, já aprovada aqui, no Senado, faltando apenas a 
decisão política do Governo Federal. Estou conversan-
do com a Presidente Dilma, com o Ministro Pimentel, 
da Indústria e Comércio, está-se mudando o modelo 
das ZPEs para melhorar o modelo de exportação: em 
vez de 80% para exportação e 20% para o mercado 
interno, que possa passar pelo menos para 40% para 
o mercado interno e 60% para exportação, facilitando 
assim a instalação das Zonas de Processamento de 
Exportação, atraindo mais empresas, mais indústrias, 
mais empreendimentos para o nosso Estado.

Da mesma forma, as nossas BRs, a BR-425, 
que está precisando de restauração. Quero cobrar o 
Ministério dos Transportes, o Dnit nacional, o Dnit de 
Rondônia, para que acelere essas obras da 425, que 
acelere a licitação da ponte binacional Guajará-Guaya-
ramerín, que é mais um corredor de exportação, via 
La Paz, aos portos do Chile, de Arica e de Iquique. A 
Presidente Dilma já bateu o martelo e autorizou o Mi-
nistro dos Transportes e o Dnit a licitar essa obra. É 
um compromisso do Presidente Lula com o Presidente 
boliviano e que agora a Presidente Dilma quer cum-
prir, e determinou a construção da ponte binacional 
Guajará-Guayaramerín.

A restauração da BR-364, que está em fase de 
licitação, precisa sair urgentemente para diminuir o 
número de acidentes naquela região, na BR-364, as-
sim como a conclusão da BR-429, que foi um projeto 
da Deputada Marinha Raupp, por meio de emenda, 
iniciando com muita dificuldade o projeto e as obras, 
e agora em fase de conclusão para 2012, essa gran-
de obra também.

Encerro a minha fala dando espaço para o nos-
so Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Senador Eunício Oliveira, do Estado do Ceará, fazer 
o seu pronunciamento, agradecendo mais uma vez 
a presença, no meu Estado, do Ministro Márcio Zim-
mermann, Ministro interino de Minas e Energia, do 
Presidente da Eletrobras e de todos os presidentes e 
diretores das empresas estatais federais do setor elé-
trico. Um grande abraço!

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 

BA) – Com a palavra o Senador Eunício de Oliveira, uma 
continuação da comunicação da Liderança do PMDB.

Na seqüência, falará o Senador Eduardo Suplicy, 
como orador inscrito.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente, obrigado meu Presidente 
do PMDB Nacional, Senador Valdir Raupp, por me ce-
der este pequeno espaço.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas 
para registrar que o Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio – MDIC – vem divulgar informes 
sobre o desempenho da economia brasileira do mês 
de agosto deste ano. Em relação ao Ceará um registro 
inédito, houve em agosto um recorde nas exportações 
do Estado para o mercado externo, com um aumento 
de nada mais nada menos que 66,71% em relação ao 
mês de julho. Com as exportações totalizando US$191 
milhões no último mês. 

Sr. Presidente, o desempenho cresce de impor-
tância por ter ocorrido em um período de crise mundial, 
com inúmeros países passando por dificuldades. Pela 
primeira vez na história das exportações do Ceará se 
completou a pauta dos produtos vendidos para empre-
sas internacionais, o óleo bruto do petróleo produzido 
pela Petrobras e vendido, principalmente, para os Es-
tados Unidos da América.

As relações comerciais com empresas norte-
-americanas vinham se mantendo em níveis reduzidos, 
mas voltaram a crescer nos últimos meses, existindo 
atualmente condições bem mais favoráveis à reali-
zação de negócios, apesar, como eu disse, da difícil 
conjuntura internacional.

As exportações cearenses com a maior alta de 
suas derivações foram granito bruto ou desbastado 
com 566% de crescimento; camarões congelados, com 
522%; partes superiores de calçados, com 415%; e 
minério de ferro não aglomerados, com 325%.

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, 
a balança comercial do Estado contabilizou, nada mais 
e nada menos, quase um bilhão de dólares em produ-
tos vendidos para o mercado externo. Um crescimento 
equivalente a 13,70% sobre igual período de 2010.

A avaliação dos economistas do Centro Interna-
cional de Negócios, o CIN, o bom desempenho do setor 
exportador cearense em agosto tende a se repetir por 
todos os meses até o final do ano corrente.

Há fortes indícios de crescimento, considerando-
-se o interesse de grupos empresariais estrangeiros em 
ampliar negócios com empresas do Estado do Ceará, 
principalmente no tocante à aquisição de castanha de 
caju, calçados, cera vegetal e couro.

Recentemente, empresários chineses estiveram 
no Ceará participando da Feira Internacional de Cal-
çados, realizada em Juazeiro do Norte. O Ceará vem 
ganhando credibilidade no mercado externo pela ex-
celente qualidade dos seus calçados.

Os Municípios cearenses, hoje, no Cariri, é o ter-
ceiro maior polo calçadista do Brasil, superado apenas 
por São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e Franca, no 
Estado de São Paulo.
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Dispondo de equipamentos de última geração 
e contando com a assistência de técnicos altamente 
qualificados, as empresas calçadistas cearenses con-
seguiram ganhar a confiança de grupos importadores 
internacionais, o que vem refletindo positivamente no 
aumento das nossas exportações.

Mas, não é só no setor calçadista que vem apre-
sentando índices significativos de crescimento e am-
pliando suas relações comerciais com empresas in-
ternacionais.

A 17ª Frutal, Feira Internacional de Fruticultura, 
Floricultura e Agronegócios, alcançou também reper-
cussão no mercado externo, com a par ticipação 
de grupos estrangeiros, na capital cearense, in-
teressados em fortalecer as relações comerciais 
com empresários cearenses, principalmente no to-
cante à compra de frutas secas e rosas, estas com 
grande aceitação nas principais capitais da Europa, 
concorrendo com as da Holanda e da Colômbia, de 
maior aceitação no mercado comum europeu.

Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade que 
me dá V. Exª de complementar o tempo pela Liderança 
do meu Partido e ao registrar os êxitos obtidos por em-
presas cearenses, o faço com satisfação por considerar 
que o crescimento das exportações do Estado para o 
exterior vem contribuindo positivamente para a gera-
ção de milhares de empregos diretos e indiretos em 
um Estado tão pobre como é o nosso Estado do Ceará.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Obrigado, Senador Eunício.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como 

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

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente Walter Pinheiro, Srs. Senadores, 
na quinta-feira passada, dia 22 de setembro, o Perí-
odo do Expediente do Senado Federal foi dedicado a 
homenagear o Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo pelos seus 86 anos de fundação, por iniciativa 
da Senadora Marta Suplicy e do Senador Cristovam 
Buarque. Naquela data, eu estava desempenhando 
missão no exterior, atendendo solicitação do presidente 
do Grupo Brasileiro no Parlamento Latino-Americano, 
Parlatino. Na oportunidade, participei da reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos,  Dív ida 
Socia l  e Desenvolvimento Regional do Parlatino, na 
cidade de Oranjestad, na América Central, em Aruba, 
onde explanei sobre o Modelo de Renda Básica bra-
sileiro, aprovado pela Lei nº 10.835, de 2004, e sobre 
as políticas públicas adotadas pelo nosso País, nos 
últimos anos, para reduzir a pobreza da população. 

Naquela oportunidade, eu tive a feliz informação 
de que na manhã da reunião da qual eu participei – e a 
minha palestra foi na parte da tarde – o principal tema 
discutido havia sido o projeto de lei macro da renda 
básica para o Parlatino, proposta pela assembleista ou 
deputada Maria Soledad Vela, do Equador.

O que diz a proposta de Maria Soledad Vela? 
Que no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos é dito que:

Toda pessoa tem direito a um nível de 
vida adequado que assegure a si própria e 
a sua família a saúde, o bem estar e, em es-
pecial, a alimentação, o vestir, a moradia, a 
assistência médica e os serviços sociais ne-
cessários; tem assim mesmo o direito aos se-
guros em caso de desemprego, enfermidade, 
invalidez, velhice e outros casos de perda de 
seus meios de subsistência por circunstâncias 
independentes de sua vontade. 

E, considerando que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Emergentes de Monterrey fala do 
direito à subsistência em tal sentido no Título I, Direi-
to à Democracia Igualitária, em seu art. 1º, numeral 
3, que diz:

Art. 1º Direito à existência em condições 
de dignidade. Todos os seres humanos e as 
comunidades têm o direito de viverem em con-
dições de dignidade.

3 – o direito à renda básica, o ingresso 
cidadão universal que assegura a toda pessoa 
com independência de sua idade, sexo, orien-
tação sexual, estado civil ou condição laboral, 
o direito de viver em condições materiais de 
dignidade.

Por tal fim, se reconhece o direito a um ingres-
so monetário periódico incondicional, sufragado com 
reformas fiscais a cargo dos orçamentos do Estado 
como um direito à cidadania a cada membro residen-
te na sociedade, independentemente de suas outras 
fontes de renda, que seja adequado para permitir cobri 
suas necessidades.

Considerando ainda que todas as pessoas em 
condição produtiva, através de seu trabalho cotidiano, 
geram bens e serviços com fins de lucro, ou sem fins 
de lucro; que contribuem para o desenvolvimento eco-
nômico, social, cultural e político dos países; que é um 
direito que nasce dentro de nosso real compromisso 
de entrega de bens e serviços ao reconhecimento da 
economia social e solidária; que o sistema econômico 
está constituído pelo setor privado, pelo setor estatal e 
a economia social e solidária, sem prevalecer o lucro 
e em formas baseadas na reciprocidade que devem 
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ser socialmente reconhecidas, como o trabalho não 
remunerado do lugar da agricultura familiar vinculado 
à soberania alimentar dos trabalhadores da cultura, 
entre outros.

Considerando, ainda, a Declaração dos Objetivos 
do Milênio, de 8 de setembro de 2000, que assina-
la, em seu terceiro compromisso, o desenvolvimen-
to e a erradicação da pobreza e compromete todos 
os países firmantes a não pouparem esforços para 
liberar os nossos semelhantes – homens, mulheres 
e crianças – das condições abjetas e desumanas da 
pobreza extrema a que, na atualidade, estão submeti-
dos milhões de seres humanos, portanto os governos 
deverão fazer todo o possível para que as pessoas 
tenham direito ao desenvolvimento e ao abrigo da 
necessidade.

Que, apesar dos numerosos esforços realiza-
dos pelos diferentes governos na América Latina, os 
indicadores de pobreza e desigualdade nem sempre 
têm melhorado o suficiente nos últimos anos e, em 
muitos casos, têm sofrido uma diminuição em ter-
mos relativos.

Os Estados – segundo essa proposta – que fa-
zem parte do Parlatino propõem a seguinte Lei Marco 
da Renda Básica: 

Art. 1º. A renda básica é o direito humano de 
toda pessoa que resida nos Estados Partes a receber 
uma transferência periódica, como um dos mecanis-
mos que permita uma melhor distribuição da rique-
za e que cubra, ao menos, as necessidades vitais, 
sem que para isso haja qualquer contraprestação e 
sem prejuízo de que todas as pessoas que integram 
a sociedade estejam vinculadas à produção de ser-
viços socialmente necessários, como na economia 
do cuidado, dos serviços religiosos e no trabalho da 
cultura, entre outros.

Características da Renda Básica – conforme 
o art. 2º: o direito humano à Renda Básica é funda-
mental, não renunciável, inalienável, imprescritível e 
não é objeto de troca. Assegura a toda pessoa, sem 
qualquer tipo de discriminação, o direito de viver em 
condições materiais de dignidade através de uma 
eficaz distribuição da riqueza.

O objetivo da Renda Básica – diz o art. 3º – é 
garantir a efetividade dos direitos de bem viver e de 
melhorar as condições de vida com equidade para 
as pessoas nacionais ou estrangeiras que habitam 
nos Estados Partes.

Assinalo que a lei brasileira diz que tem direito 
à renda básica toda pessoa estrangeira residente no 
Brasil há cinco anos ou mais.

O Artigo 4º fala das Finalidades da Renda Bási-
ca, que se entende como tais o seguinte:

– garantir às populações dos Estados Partes um nível 
básico de subsistência digna que permita sua 
promoção social e desenvolvimento autônomo;

– gerar um mecanismo que assegure a luta contra a 
pobreza por renda e consumo no contexto da 
necessidade de cada nação;

– gerar o desenvolvimento humano das cidadanias, 
de todo cidadão, cidadã e das pessoas estran-
geiras residentes nos Estados Partes por mais 
de cinco anos;

– criar mecanismos para a erradicação da pobreza 
nos Estados Partes;

– promover e garantir os direitos econômicos e so-
ciais em concordância com as características 
próprias dos diversos grupos populacionais em 
correspondência às suas diversas identidades e 
tradições culturais;

– construir e fortalecer o tecido social;
– garantir o direito a uma alimentação digna e em cor-

respondência com suas diversas identidades e 
tradições culturais;

– suprimir a arbitrariedade e estabelecer a progressi-
vidade na seleção dos beneficiários e exercício 
do direito;

– desenvolver a equidade retributiva, reconhecendo o 
trabalho que realizam setores como a economia 
dos cuidados, os serviços religiosos, o trabalho 
cultural, entre outros;

O direito à Renda Básica, diz o Artigo 5º, funda-
menta-se nos princípios da individualidade, universali-
dade, incondicionalidade, igualdade, cobertura básica, 
participação e equidade contributiva.

Há outros artigos, ainda, Sr. Presidente, que peço 
a gentileza de ser considerado na íntegra.

Mas eu gostaria de informar que essa proposição 
ali examinada na Comissão de Assuntos Econômicos, 
de Dívida Externa e de Integração dos países da Amé-
rica Latina foi ali considerada para ser examinada e 
encaminhada à próxima reunião plenária do Parlatino, 
que deverá ser realizada no primeiro trimestre de 2012.

Gostaria de registrar que fiquei muito feliz quando 
soube pela Deputada Maria Soledad Vela e pelo Presi-
dente da nossa reunião, Deputado Cabezas, da Vene-
zuela, que haviam justamente me convidado porque a 
proposição aprovada no Brasil em 2003 e sancionada 
pelo Presidente Lula constituiu-se em inspiração para 
que os demais países do Parlatino considerassem 
que isso poderia ser estendido para todos os países 
da América Latina. 

Portanto, o Brasil dá um exemplo significativo. 
Espero, inclusive, que no âmbito do Parlasul essa 

proposição também possa ser considerada, já que os 
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Parlamentos da América do Sul constituem parte do 
Parlatino.

Tendo em conta que não pude participar das ho-
menagens ao Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo, gostaria de tecer aqui algumas considerações, 
pois o termo “Belas Artes” está associado ao conjun-
to das manifestações mais superiores do ser humano. 
Até meados do século XIX, rivalizava-se com a “Arte 
Aplicada” ou “ Arte Utilitária”, conceito esse usado para 
caracterizar o tipo de arte que seria útil. Essa diferen-
ça parece que tem origem na separação profissional 
que se verificava, á época, entre o artista e o artesão.

A arte possui o que se convencionou chamar 
de função transcendente. Riscos ou manchas de tinta 
sobre uma tela ou palavras grafadas num papel sim-
bolizam, como explica Charles Sanders Peirce, esta-
dos de consciência humana, envolvendo percepção, 
razão e emoção.

Os trabalhos artísticos carregam no seu bojo in-
dícios sobre a vida, a história e os costumes, sobre a 
cultura de um povo, inclusive daqueles povos de na-
ções já extintas. Por intermédio da arte conhecemos, 
por exemplo, as civilizações do Egito e da Grécia anti-
ga. A arte é a face sentida e visível de uma civilização.

Ela também é utilizada como terapia por psicó-
logos clínicos, terapeutas e psicoterapeutas. Nesse 
campo, é orgulho para todos nós, brasileiros, o tra-
balho da médica psiquiatra Nise da Silveira, aluna 
de Carl Jung, que, no lugar dos eletrochoques e das 
tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os 
pacientes exerciam sob o título de terapia ocupacional, 
cria ateliês de pintura e modelagem com a intenção 
de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com 
a realidade por intermédio da expressão simbólica e 
da criatividade.

O ex-beatle Paul MacCartney, após experiências 
colhidas em visitas a hospitais que realizavam tratamen-
to de crianças com transtorno do espectro autista, foi 
categórico ao afirmar que a música é capaz de curar.

No Brasil, o ensino da arte, estabelecido pela 
Carta Regia de 20 de novembro de 1800, teve início 
com a criação da Escola Real das Ciências, Artes e 
Ofícios, estabelecida por meio do Decreto de D. João 
VI, de 12 de agosto de 1816. Com a chegada da Mis-
são Artística Francesa, chefiada por Joaquim Lebreton, 
que aportou no Brasi a convite de D. João VI, as aulas 
ganharam impulso, tendo destaque as cátedras dos 
professores Debret e Grandjean de Montigny.

Sob a influência do movimento modernista, que 
teve como ponto de partida a Semana de Arte Moderna 
de 1922 – ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, 
entre os dias 13 e 17 de fevereiro daquele ano – Pedro 
Augusto Gomes Cardim fundou, em 23 de setembro de 

1925, a Academia de Belas Artes de São Paulo, em-
brião do atual Centro Universitário de São Paulo, que 
agora homenageamos. Como cofundadores, destaco, 
entre tantos outros, os nomes de Mário de Andrade e 
Menotti Del Picchia.

Pedro Augusto Gomes Cardim, filho do artista 
português João Pedro Gomes Cardim, nos anos que 
precederam à fundação da Academia de Belas Artes, 
participava ativamente da vida cultural de São Paulo, 
tendo se caracterizado como grande empreendedor e 
promotor das atividades artísticas em nosso Estado. 
Integrou o grupo de intelectuais e artistas que envidou 
esforços para a criação do Conservatório Dramático e 
Musical, da Academia Paulista de Letras, da Companhia 
Dramática e do próprio Teatro Municipal de São Paulo.

No caminho de grandes realizações em prol do 
ensino das artes de São Paulo e do Brasil, o Belas 
Artes passou a se chamar Escola de Belas Artes de 
São Paulo, em 1932, quando assumiu o acervo da 
Pinacoteca do Estado, missão que manteve por sete 
anos; em 1979, recebeu a denominação de Faculdade 
de Belas Artes de São Paulo; e, finalmente, em 2002, 
fruto do trabalho de seus corpos docente e discente, 
foi alçado ao status de Centro Universitário, consoli-
dando, no seio da sociedade brasileira, o respeito pelo 
trabalho profícuo realizado em prol do ensino das artes 
em nosso País.

Sob o lema Ensino com Personalidade, o Centro 
Universitário, mantido pela Fundação-Escola de Belas 
Artes de São Paulo – FEBASP –, congrega aproxi-
madamente 5.000 estudantes, nos seus 11 cursos de 
graduação e 17 de pós-graduação, formando e aper-
feiçoando nossa juventude em cursos como Arquite-
tura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Interiores, 
Design de Moda, Design Gráfico e do Produto, Rádio 
e TV, Publicidade e Propaganda, Formação de Pro-
fessores, Relações Internacionais, Relações Públicas, 
Cenografia, Cinema, Vídeo e Fotografia.

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

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

Em 2009, foi considerado a melhor instituição 
particular de ensino superior na categoria Artes e De-
signer. O prêmio foi seguido de um parecer do MEC 
considerando o Centro Universitário Belas Artes como 
acima dos referenciais de qualidade.

Destaco a extensão universitária como prática de 
responsabilidade social. O Belas Artes oferece cursos 
de arte e inclusão. A parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo e a Divisão de 
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Medicina de Reabilitação se consolidou nas oficinas 
que atendem jovens deficientes a partir de 14 anos, 
em que conceitos estéticos fundamentam o ensino 
da arte e permitem que os alunos alcancem sonhos 
cada vez mais altos. 

As bibliotecas do Belas Artes realizam campanhas 
frequentes de arrecadação de donativos para entidades 
carentes, além de atender necessidades urgentes, 
como material e alimentos não perecíveis. Na área de 
saúde, diversas ações são promovidas: campanhas 
contra a dengue, de vacinação contra gripe, de antita-
bagismo, de doação de sangue, entre outras.

A diferença entre Belas Artes e Artes Aplica-
das já não faz tanto sentido hoje. Basta ver alguns 
resultados dos trabalhos realizados por seus alunos 
e professores.

Apenas como exemplo que qualifica o excelente 
quadro de concludentes da instituição, cito Benedito 
Calixto Neto, arquiteto formado pela então Academia de 
Belas Artes e autor do projeto vitorioso para a constru-
ção da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Considero ser importante afirmar que escola que 
trabalha com artes nunca envelhece!

No momento em que o jovem Centro Universitário 
Belas Artes completa 86 anos, cumprimento todos os 
seus integrantes, professores e alunos, por instituírem 
e manterem esse espaço de criatividade e diálogo 
em que cada ideia é respeitada e incentivada pelos 
seus membros.

Parabéns, portanto, a todos do Centro Universi-
tário Belas Artes, que é esse exemplo de excelência do 
ensino em nosso Estado de São Paulo!

Eu gostaria, Sr. Presidente, de assinalar a presen-
ça, na tribuna do Senado, da Srª Tais Casemiro Zago e 
da senhora sua mãe, Fátima Zago, que aqui nos visitam. 
Por diversos anos, Tais estudou e fez seus cursos de 
pós-graduação na Bélgica, na área de Antropologia, 
e chega a Brasília com vontade de colaborar conos-
co, Senadores, inclusive se dispondo a nos conhecer 
melhor. Por isso, vem presenciar as nossas atividades.

Senador Walter Pinheiro, com muita alegria, eu 
agora vou à Presidência para que V. Exª possa realizar 
o pronunciamento conclusivo desta sessão.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO, AGUARDANDO TRA-
DUÇÃO PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO 
NA ÍNTEGRA.

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

– Proyecto de Ley Macro de Renta Básica para El Par-
latino (Propuesta María Soledad Vela – Ecuador)

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

Transmito também os nossos agradecimentos 
à grande contribuição que a Belas Artes tem dado à 
cidade de São Paulo.

Passo neste momento a Presidência ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Walter Pinheiro, 
do Partido dos Trabalhadores da Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos teles-
pectadores pelo Brasil afora, quero inicialmente trans-
mitir os meus parabéns a todo o povo de Camaçari, 
cidade que completa hoje 253 anos de emancipação 
política. Um abraço muito forte a todo o povo daquela 
cidade, ao nosso Prefeito Luiz Caetano, que, num dia 
de festa como hoje, pôde efetivamente comemorar 
com o povo de Camaçari, uma das cidades que mais 
crescem na Bahia.

A cidade de Camaçari é um centro importante, 
com o nosso polo industrial, conhecido no Brasil inteiro, 
o Polo Petroquímico de Camaçari. Mas hoje também 
é conhecida como a cidade que começa a abrigar as 
instâncias e as instituições do saber. Camaçari rece-
berá uma unidade da Universidade Federal da Bahia; 
já tem o Cefet; a Escola do Saber. 

Portanto, nesses 253 anos de Camaçari, o nosso 
abraço a todo o povo, aos dois Deputados da cidade, 
Senador Eduardo Suplicy: à Deputada Luiza Maia, 
importante e batalhadora deputada, com o primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa, mas já se des-
tacando de forma muito clara, inclusive conhecida no 
Brasil inteiro; e ao Deputado Bira Corôa, no seu se-
gundo mandato, deputado que também tem se des-
tacado na Assembleia Legislativa principalmente por 
um trabalho na área do meio ambiente e nas questões 
sociais, como um árduo defensor dos direitos humanos. 

Portanto, meus parabéns à Cidade de Camaçari, 
neste dia de hoje.

Meu caro Eduardo Suplicy, quero trazer nesta 
noite, primeiro, um tema que discutimos muito duran-
te este período e quanto ao qual há, de nossa parte, 
uma expectativa de que, verdadeiramente, cheguemos 
a um acordo.

Refiro-me aos royalties  do petróleo, matéria so-
bre a qual já iniciamos o debate e chegamos, inclusive, 
a um processo de quase afinação para apreciação do 
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voto por parte deste Plenário, no período anterior ao 
recesso, quando chegamos até a acertar que, na volta 
do recesso, teríamos a oportunidade de apreciação da 
matéria. Mas adiamos para este período, para que, efe-
tivamente, tivéssemos oportunidade de avanço. Creio 
que isso está bem próximo, óbvio que com todos os 
problemas levantados, com tudo aquilo que assistimos 
durante o dia de hoje.

Não se trata aqui de uma batalha entre Estados 
produtores e não produtores. Não é esse o debate. O 
debate é quanto à forma como vamos tratar as ques-
tões que envolvem a distribuição de royalties ; as áre-
as licitadas; de que maneira vamos interferir para que 
a aplicação dos recursos, inclusive do pré-sal, possa, 
com suas vinculações, ter principalmente sua aplica-
ção pautada na área de ciência e tecnologia, na área 
da educação e também, como alternativa, meu caro 
Suplicy – já que estamos discutindo aqui a Emenda nº 
29, que estará voltando da Câmara para cá, o grande 
debate que se estabelece em torno desta emenda –, 
quais as fontes de financiamento para a saúde. Uma 
delas – estamos apostando – é exatamente o pré-sal.

Quero aqui, Sr. Presidente, chamar a atenção 
para vários aspectos. O primeiro deles é que coloca-
mos sobre a Mesa um pedido de urgência para o PL 
448, de 2011, de autoria do nosso Senador Welling-
ton Dias e relatado pelo Senador Vital do Rêgo. Nesse 
PL, estamos tratando exatamente da distribuição das 
receitas de 2012. Estamos falando em R$8,8 bilhões 
para a União, sendo R$10,8 bilhões para Estados e 
Municípios produtores e R$8,4 bilhões para Estados 
e Municípios não produtores, totalizando, assim, R$28 
bilhões de receitas advindas do petróleo do mar para o 
próximo ano. Portanto, no mar. Não estamos aqui dis-
cutindo tirar do Rio de Janeiro, tirar do Espírito Santo, 
travar uma batalha de guerra entre Municípios não 
produtores e Municípios produtores.

Na tarde de ontem, nós, que até iniciamos o 
debate sobre o Orçamento e o PPA, estávamos na 
cidade de Salvador, eu, o Senador Vital do Rêgo e o 
Senador Acir Gurgacz, no sentido de ampliar o deba-
te sobre a aplicação de recursos no Orçamento e no 
PPA, mas chegamos aqui e nos deparamos com uma 
reunião de 27 parlamentares com o Ministro Guido 
Mantega, da Fazenda, e, nessa reunião, chegou-se 
exatamente no nível de participação da União. Esse 
que é o ponto central.

Esse debate sobre a distribuição dos royalties  
inaugura uma fase importante que aqui, hoje à tarde, 
até de forma muito veemente, foi conclamada pelo 
meu companheiro de bancada, Senador Lindbergh.

Ainda que divergências tenhamos sobre o enca-
minhamento dessa questão, eu tenho dito, Senador 

Lindbergh, que esse processo dos royalties  é um 
processo que nos levará fatalmente a discutir um novo 
pacto federativo.

Não e possível que continuemos com essa con-
centração por parte da União. Insisto numa das máxi-
mas que temos trabalhado, desde que o Presidente Lula 
assumiu, em 2003. Há importância da União? Óbvio. Há 
importância do Estado? Também. Mas ninguém mora 
na União, nem ninguém mora no Estado. O cidadão 
mora no Município. É no Município que se processam 
as relações, é no Município que se processam todas as 
tratativas. No Município é onde, efetivamente, a política 
social tem que ser aplicada; é onde cada cidadão tem 
o CEP, o endereço, o seu ponto de referência.

Então, esse é o caminho para que discutamos 
também um novo Fundo de Participação para os Es-
tados e um novo Fundo de Participação para os Mu-
nicípios, com mais justiça, com equidade, buscando 
entender as diferenças e as sutilezas de cada região.

Dessa reunião de ontem, a União cedeu. Essa 
é a primeira grande vitória, Senador Eduardo Suplicy. 
Historicamente, V. Exª tem uma participação aqui no 
Senado muito anterior à minha, é óbvio, mas eu es-
tava na outra Casa, portanto compartilhei com V. Exª 
homéricas batalhas para que a gente extraísse da 
União uma parcela para ser exatamente distribuída 
para Estados e Municípios.

Nesse particular, temos a primeira grande vitória. 
A União cedeu próximo de 6% do volume total. É uma 
espécie de média de redução de 30% para 20% dos 
royalties , e de 50% para 46% da participação especial, 
que faz isso cair aproximadamente, no volume total, 
de 40% para 33,88%. Portanto, é possível criar com 
essa fatia, a partir de 2013, o Fundo de Compensação 
Financeira, que é exatamente relativo a essa nova re-
ceita que nós vamos ter no ano de 2013.

Mas quero chamar a atenção para outro aspecto 
fundamental ainda nessa questão do pré-sal. E aí eu 
quero, mais uma vez, alertar para essa proposta. A 
proposta acordada com o Governo Federal é a propos-
ta em que Estados e Municípios terão, em 2012, algo 
próximo de R$19,2 bilhões para partilhar – Estados e 
Municípios terão R$19,2 bilhões para essa tão espe-
rada partilha, distribuição dos royalties . Desse total, 
R$10,8 bilhões serão destinados aos produtores – Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo –, R$8,4 bilhões 
ao Fundo Especial e a todos os demais entes da Fe-
deração, inclusive, Municípios e Estados produtores.

A proposta que será votada pelo Senado, se 
fecharmos um acordo, leva em consideração esses 
números que eu estou apresentando agora. É impor-
tante lembrar que essa fase – e aí é fundamental isso 
– o relatório que deve ser feito pelo Senador Vital do 
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Rêgo, que está em fase de elaboração, também pre-
vê que, a partir de 2013, nós teremos um Fundo de 
Compensação Financeira destinado a ressarcir Esta-
dos produtores e não produtores por eventuais danos 
ambientais. E, ainda mais, com a arrecadação de 2012 
com os royalties  do petróleo e a participação espe-
cial, nós teremos algo em torno desses R$28 bilhões 
a que eu me referi.

Por isso, quero frisar aqui claramente: a União 
reduz de 30% para 20% a sua arrecadação com os 
royalties , e de 50% para 46% no que diz respeito à 
participação especial. Com isso, o Executivo passaria a 
receber, no ano que vem, algo em torno de R$8,8 bilhões.

E aí, Senador Suplicy, para encerrar esse registro 
importante sobre a questão dos royalties , quero cha-
mar a atenção de que nós, da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores aqui no Senado Federal, já havíamos 
nos posicionado quanto ao que deveríamos deixar para 
a próxima etapa, para não criarmos problema algum e 
tentarmos tratar disso em outro momento. E aí estou 
falando sobre a revisão dos contratos já licitados, que 
é um tema que é considerado inadmissível pelos Es-
tados produtores. O Governo deu sinal vermelho para 
qualquer discussão relativa a esses contratos licitados 
no momento, e nós achamos que é possível a retoma-
da desse debate no processo adiante.

Então, meu caro Senador Eduardo Suplicy, neste 
importante momento em que experimentamos aqui o 
processo de debate sobre a questão dos royalties , 
creio que é fundamental que nós tenhamos a clareza, 
a tranquilidade de que essa batalha não é uma batalha 
de Estados contra Estados, nem de Municípios contra 
Municípios. É hora de a gente inclusive buscar nesta 
unidade a consagração de um princípio que complete 
a obra no que diz respeito à distribuição e à superação 
das desigualdades, que vincule a aplicação desses 
recursos, e quero frisar novamente, em áreas impor-
tantes como educação, saúde, ciência e tecnologia, e 
quiçá infraestrutura, para que a gente não assista a 
repetições de aspectos às vezes provocados pela na-
tureza, mas também verdadeiras tragédias que ocor-
rem em virtude de a mão do homem operar de forma 
equivocada, como as enchentes da região serrana, 
as de toda Santa Catarina e também as do Nordeste.

Esta semana inclusive eu abordei, Senador Edu-
ardo Suplicy, o problema das ferrovias. Uma pessoa 
me informava que as chuvas naquela região do Nor-
deste fizeram com que um longo trecho de quase 20 
quilômetros de trilhos de uma ferrovia fossem arras-
tados pelas águas.

É importante salientar isso para que a gente 
trabalhe de forma unificada, num esforço – e é este o 
chamamento que quero fazer aqui – para que, na pró-

xima quarta-feira, dia 5, nós não nos deparemos com 
uma situação de guerra. “Vamos para o veto! Derruba 
ou não derruba o veto?”

Vamos para o acordo. Esse é o caminho para 
consolidarmos, até o final do ano, um fundo de parti-
cipação com equidade, tanto para os Estados, quanto 
para os Municípios, superando as dificuldades.

Queria deixar esse registro e, ao mesmo tempo, 
Senador Eduardo Suplicy, para concluir, quero aproveitar 
e tocar em outro assunto de suma importância para nós, 
que comprova o acerto das políticas na área de ciên-
cia e tecnologia. Refiro-me ao fato de o Brasil ter uma 
elevação no chamado posicionamento no ranking de 
competitividade do setor de tecnologia da informação.

Quem diria, meu caro Eduardo Suplicy! Nós que, 
no passado, enfrentamos tantos problemas nessa área, 
quando nos acusavam de plenamente atrasados ou de 
centro meramente consumidor de tecnologia, centro 
consumidor de políticas de tecnologia de informação 
ou dessas coisas todas desenvolvidas lá fora. Nós aqui 
éramos tidos como meros consumidores ou ponto de 
escoamento dessas novas tecnologias.

Portanto, a despeito de opiniões em contrário, os 
incentivos do Governo ao desenvolvimento científico 
e tecnológico e à informação já vêm rendendo frutos 
à competitividade da economia brasileira.

Os avanços na área do capital humano, da infraes-
trutura e tecnologia da informação e do ambiente jurídico, 
por exemplo, ajudaram o Brasil a subir uma posição, a 39ª 
colocação no índice de competitividade do setor de TI.

Estou falando de um estudo que engloba 66 pa-
íses, que visa comparar a competitividade do setor de 
tecnologia da informação. Seis fatores foram avaliados: 
ambiente de negócio; infraestrutura de TI – que é im-
portantíssima; capital humano; ambiente de pesquisa 
e desenvolvimento; ambiente jurídico; suporte ao de-
senvolvimento do setor.

A pesquisa começou a ser realizada anualmente 
em 2007. Desde então, o Brasil conseguiu subir quatro 
posições, saindo – e aí é numa pontuação que a pes-
quisa trabalha – de 31 pontos para 39,5 pontos. Portan-
to, do ponto de vista do crescimento em percentuais, 
numa classificação feita envolvendo diversos países.

Com a nova colocação entre os países do Brics, 
o Brasil se aproxima da Índia, que é a 34ª – é bom 
lembrar isso –, a China, 38ª; o Brasil supera a Rússia, 
que está em 46ª posição, e a África do Sul, em 47ª.

Portanto, meu caro Senador Eduardo Suplicy, 
neste nosso documento há todas as posições que 
relato e que, ao mesmo tempo, solicito a V. Exª que 
incorpore a este nosso pronunciamento.

Mas eu quero chamar a atenção principalmente 
para o aspecto de que, entre as medidas adotadas pela 
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equipe econômica da nossa Presidenta da República, 
Dilma, destacam-se a recente redução da taxa básica 
de juros de 12,5% para 12%, há duas semanas, e o 
aumento do IPI sobre produtos industrializados, que é 
incidente sobre veículos importados ou fabricados no 
Brasil com baixo índice de nacionalização.

Não se trata aqui de nenhuma medida de xeno-
fobia, como acusaram alguns setores. Ao contrário, as 
medidas do Governo são, na verdade, verdadeiros es-
tímulos ao desenvolvimento nacional, voltados sobre-
tudo para a defesa da concorrência, pois é sabido que 
muitos dos produtos que disputam nosso mercado com 
a indústria nacional ingressam no País carregando toda 
ordem de subsídios nos seus países de origem. Lá fora 
é possível. Aqui dentro, todo mundo achou um absurdo.

Portanto, ao estimular o desenvolvimento tec-
nológico nacional, o Governo procura agregar valor 
à nossa produção, gerando competitividade para os 
produtos dentro e fora das nossas fronteiras, e susten-
tando principalmente o nível de emprego. Essa é uma 
questão fundamental para os nossos trabalhadores.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui dizer que é 
fundamental que nós tenhamos, por parte do nosso 
Governo, sempre, medidas nessa direção. E aí eu creio 
que o Brasil, que infelizmente andou na contramão 
dessa tendência no passado, enquanto os empregos 
evaporavam pelo mundo afora, aqui, agora, temos 
uma relação diferente. Eles se multiplicam. Estamos 
falando hoje de 15 milhões de postos de trabalho que 
foram criados nos últimos 8 anos em nosso País, e 
ainda continuam crescendo essas oportunidades no 
mercado de trabalho, em ritmo menor – é bom colocar 
isso. Daí as assertivas das medidas governamentais 
de incentivo à produção nacional, até para enfrentar 
esse período de crise.

Portanto, ao agregar valor ao produto nacional, 
oferecendo-lhe mais condições de competitividade, o 
Governo também semeia emprego e renda para sus-
tentar o nosso crescimento.

Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de falar, e 
dizer que é fundamental que enxerguemos essa polí-
tica daquilo a que me referi aqui antes, da distribuição 
desses recursos dos royalties  como medidas para que 
nós incentivemos, cada vez mais, o desenvolvimento 
local, o crescimento em cada canto do País.

Aliás, Sr. Presidente, estamos falando aqui agora 
em tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvi-
mento. Foram exatamente esses fatores que nos leva-
ram a adotar uma política e uma ação extremamente 
ousada no que diz respeito à descoberta de petróleo, 
o nosso pré-sal, a operações a sete mil metros abaixo 
da lâmina d´água, com tecnologia de ponta, Suplicy, 
fazendo toda a operação com telecomando, sofistica-

dos sistemas de operação e softwares desenvolvidos 
pelos nossos companheiros do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Telebrás, portanto recurso do sis-
tema Petrobras, recursos esses aplicados pela União. 

Logo, o resultado do desenvolvimento científico e 
tecnológico, traduzido agora nos royalties  do petróleo, 
deve se espalhar, e, com certeza, com o Senado fazen-
do essa concertação, buscando o consenso, teremos 
oportunidade de distribuir Brasil afora, não como quem 
faz uma distribuição meramente atendendo a desejos 
na capilarização, mas atendendo a necessidades.

Por isso, insisto que esses recursos devem ser 
distribuídos de maneira a que atendam a essas neces-
sidades das ações sociais, da saúde, da educação, do 
processo de infraestrutura em nosso País continuar 
investindo em pesquisa, desenvolvimento científico 
e tecnológico, e, ao mesmo tempo, cuidar da infraes-
trutura para que o nosso povo tenha estradas, portos, 
aeroportos, mas principalmente investindo em infraes-
trutura para que a nossa população possa morar bem, 
com segurança, nas cidades que a população tem hoje 
como a escolha da sua vida.

Era isso que tinha a dizer na noite de hoje, Sr. 
Presidente. Agradeço-lhe a oportunidade de comparti-
lhar conosco a Presidência nessa noite de quarta-feira, 
para que nós aqui, em apresentando ao povo brasileiro 
as nossas sugestões, firmássemos, cada vez mais, a 
nossa posição acerca desse caminho que pode, de 
uma vez por todas, construir um grande pacto nesta 
nossa Federação. 

Quero conclamar a todos, Senador Eduardo Su-
plicy, para o dia de amanhã. A Comissão de Orçamento 
vai se deslocar para a cidade de Uberlândia, em Minas 
Gerais, onde faremos o bom debate sobre a questão 
do orçamento e do PPA, ainda no dia de amanhã; e, na 
sexta-feira, estaremos na cidade de Curitiba, fazendo 
debate também sobre o PPA 2012/2015 e o Orçamen-
to da União 2012.

Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado e boa-
-noite.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a despeito de opiniões em contrário, os 
incentivos do governo ao desenvolvimento científico 
e tecnológico e à inovação já vêm rendendo frutos à 
competitividade da economia brasileira.

Os avanços nas áreas do capital humano, da 
infraestrutura de tecnologia da informação (TI) e do 
ambiente jurídico, por exemplo, ajudaram o Brasil a 
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subir uma posição e atingir a 39ª colocação no Índice 
de Competitividade do Setor de TI.

A nova posição consta do levantamento divulga-
do nesta terça-feira pela Economist Intelligence Unit e 
pela Business Software Alliance.

O estudo engloba 66 países e visa a comparar a 
competitividade no setor de tecnologia da informação. 
Seis fatores foram avaliados: ambiente de negócios; 
infraestrutura de TI; capital humano; ambiente de pes-
quisa e desenvolvimento; ambiente jurídico e suporte 
ao desenvolvimento do setor. 

A pesquisa começou a ser realizada anualmente 
em 2007. Desde então, o Brasil conseguiu subir quatro 
posições, saindo de 31 para 39,5 pontos. 

Com a nova colocação, entre os países do Brics, 
o Brasil se aproxima da Índia (34ª) e da China (38ª), e 
supera a Rússia, que está na 46ª posição. e a África 
do Sul (47ª). 

Segundo o estudo, como os mercados atingíveis 
de tecnologia sofisticada são limitados nos países do 
grupo Brics, suas empresas de TI lutam para atrair 
consumidores nas economias desenvolvidas. 

Entre os países da América Latina, o Brasil fica 
atrás apenas do Chile, que está na 32ª posição. No 
entanto, está à frente da Argentina (45ª), da Colômbia 
(49ª), do Peru (55ª), da Venezuela (58ª) e do Equa-
dor (59ª).

O diretor da Business Software Alliance no Brasil, 
Frank Caramuru, avalia que o entendimento da neces-
sidade de mudanças pelo governo federal no setor de 
TI é fundamental para a continuidade desse progresso. 

Para ele, o Brasil está no caminho certo ao dispo-
nibilizar mais acesso de banda larga à população. Mas 
o destaque é o marco civil da internet sinalizado pelo 
governo, que demonstra a preocupação com a inovação.

Esse pequeno passo conquistado no terreno da 
TI, levando o Brasil a galgar um importante lugar no 
ranking de competitividade do setor, reflete os gran-
des passos que o país tem dado na condução de sua 
política econômica.

Esse esforço concorre diretamente para o au-
mento da competitividade nos mais variados setores 
da nossa economia e permite que se enfrente com al-
tivez as incertezas que envolvem a economia mundial.

Entre as medidas adotadas pela equipe econô-
mica do governo da presidenta Dilma Rousseff desta-
cam-se a recente redução da taxa básica de juros de 
12,% para 12%, há duas semanas, e o aumento do IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) incidentes 
sobre veículos importados ou fabricados no Brasil com 
baixo índice de nacionalização.

Não se trata de xenofobia, como acusaram alguns 
setores. Ao contrário, as medidas do governo são na 

verdade verdadeiros estímulos ao desenvolvimento 
tecnológico nacional.

São voltadas, sobretudo para a defesa da concor-
rência, pois é sabido que muitos produtos que disputam 
nosso mercado com a indústria nacional ingressam 
no país carregando toda ordem de subsídios de seus 
países de origem.

Ao estimular o desenvolvimento tecnológico nacio-
nal o governo brasileiro procura agregar valor à nossa 
produção, gerando competitividade aos produtos dentro 
e fora as nossas fronteiras e sustentando os níveis de 
emprego e renda dos nossos trabalhadores.

Segundo estudo da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho), desde a crise financeira mundial 
de 2008 as maiores economias do planeta perderam 
20 milhões de empregos. Essas economias vão liderar 
um déficit massivo de empregos ate o fim do próximo 
ano, salvo se os governos não mudarem suas políticas.

Como essa possibilidade parece remota, haja 
vista as medidas de fundo liberal que os governos 
desses países vêm adotando, a OIT teme que, em vez 
de diminuir, esse número de desempregados tenda a 
dobrar no prazo de um ano.

Hoje o mundo conta com 200 milhões de desem-
pregados, de tal forma que a criação de empregos se 
tornou a prioridade macroeconômica de todos os países. 

Felizmente o Brasil andou na contramão dessa ten-
dência. Enquanto os empregos evaporavam pelo mundo 
a fora, aqui eles se multiplicaram. Mais de 15 milhões de 
postos de trabalho foram criados nos últimos oito anos. 

E ainda continuam crescendo, ainda que em ritmo 
menor, daí a assertiva das medidas governamentais 
de incentivo à produção nacional. Ao agregar valor ao 
produto nacional oferecendo-lhe mais condições de 
competitividade, o governo também semeia emprego 
e renda para sustentar o nosso crescimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pi-
nheiro, do PT da Bahia, que aqui nos brindou com um 
apelo de bom-senso para que cheguemos a um en-
tendimento relativamente aos recursos que obteremos 
a partir da exploração de recursos naturais, sobretudo 
dos encontrados na forma de petróleo, na camada pré-
-sal, no fundo do Oceano Atlântico, graças à tecnologia 
desenvolvida pela Petrobras.

Ainda há pouco, Senador Walter Pinheiro, tam-
bém dei a minha contribuição ao projeto de lei que está 
sendo examinado, de iniciativa do Senador Welling-
ton Dias e de outros, que apresentaram proposições 
de emendas para que uma parcela significativa seja 
destinada ao benefício dos 191 milhões de brasileiros, 
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para que se garanta efetivamente uma renda básica 
de cidadania a todos.

Conforme lei já aprovada, por consenso, no Con-
gresso Nacional, é importante que caminhemos nessa 
direção e, quem sabe, possamos seguir o exemplo que 
acontece no Alasca de garantir a todos os seus habi-
tantes ali residentes há um ano ou mais um dividendo 
que fez, após 28 anos de experiência, do Alasca o mais 
igualitário dos 50 estados norte-americanos.

Meus cumprimentos a V. Exª. Se V. Exª, como é 
tão tarde, quiser ir, pois eu gostaria apenas de con-
cluir com uma carta muito especial, que encaminho ao 
querido Roberto Carlos, de uma pessoa que ontem me 
visitou com sua mãe:

Querido Roberto Carlos, me chamo Kelly 
e, como a Xuxa diz, sou uma baixinha especial. 
Quando nasci, tive paralisia cerebral e todos os 
movimentos do meu corpo ficaram limitados, 
menos o cérebro, que funciona direitinho e me 
permite entender, participar e, de uma certa 
forma, me comunicar com os outros.

Minha família me chama de o “anjo que 
Deus enviou”, não gosto muito disso porque 
infelizmente não posso protegê-los em todos 
os momentos como gostaria, mas acho que 
esse sentimento é normal quando se é a irmã 
mais velha de cinco irmãos, certo?

Esse mero detalhe na minha vida também 
não me impede de viajar com minha família 
ou ir a qualquer outro lugar, e, principalmente, 
buscar os meus sonhos. E um deles é conhecê-
-lo. Admiro muito a sua humildade, a sua alegria 
em cantar, as superações, a discrição e para 
mim, seria uma honra muito grande poder por 
um pouquinho ter a sua atenção. Sou sua fã 
e sempre o acompanho pela TV, infelizmente, 
meus pais, por conta de seis filhos, não con-
seguem me levar aos seus shows por falta de 
recursos, afinal, tudo tem que ser bem distri-
buído lá em casa...heheheh!

Estou agarrando essa oportunidade com 
todas as minhas esperanças, espero que eu 
consiga realizar este grande sonho – poder 
assistir ao show de Roberto Carlos proxima-
mente – e poder dizer pessoalmente o quanto o 
admiro. Sei que se tivermos essa oportunidade 
mostrarei o quão feliz ficarei. Que Deus te aben-
çoe e que a paz e o amor sempre lhe tragam 
realizações, serenidade, alegrias e sucesso!

Um abraço, da sua sempre fã, Kelly Va-
nessa.

Aproveito para agradecer o Excelentíssimo 
Senador Eduardo Suplicy, que está me ajudando 
a entrar em contato e realizar mais este sonho.

Esta cartinha escrevi junto com minha 
irmã que tem muita paciência e carinho por 
mim. A tecnologia que uso para fazer isso ainda 
e precária em casa, mas por outro lado, tenho 
uma família que supre muito bem todas as la-
cunas das máquinas e sou muito feliz por isso.

“Dad, how do soldiers killing each 
other solve the world’s problems? I think 
grown-ups just act like they know what 
they’ re doing.” Calvin and Hobbes”

Essa moça, na cadeira de rodas, sem poder se 
mexer, a não ser fazer assim e assim, e por algum sis-
tema que se desenvolveu no Hospital Sara Kubitsche-
ck. Ela compreende tudo. Ao dialogar com ela percebi 
que ela estava entendendo tudo, ao lado de sua mãe. 
Ela escreveu um livro pela técnica que aprendeu no 
Hospital Sara Kubitscheck, com alguns sinais que ela 
transmite, como agora, para escrever esta carta. Ela 
escreveu um livro muito bonito, que inclusive vou en-
caminhar a uma editora, sobre a experiência de vida 
dela, uma moça que infelizmente mal consegue mexer 
seus membros, seja as pernas ou os braços, mas a sua 
cabeça funciona, a ponto de expressar o sentimento de 
alegria e seu sonho. Como já teve a oportunidade de 
um dia ver o show da Xuxa, ela quer muito conversar 
e ver o show de Roberto Carlos. 

Então, vou levar esse apelo a ele. Por isso que li 
da tribuna essa carta tão especial.

Meus cumprimentos, querido Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São os seguintes os pareceres:

PARECER Nº 1.003, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 268, de 2011, dos Senadores José 
Sarney e Francisco Dornelles, que dispõe 
sobre o financiamento público exclusivo 
das campanhas eleitorais e dá outras pro-
vidências, (tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, 
do Senador Alvaro Dias).

Relator do Vencido: Senador Renan Calheiros

Designado pela Presidência desta Comissão 
como Relator do Vencido, nos termos regimentais, 
apresento o presente Relatório sobre as delibera-
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ções – em caráter terminativo – adotadas na reunião 
ordinária de 24 de agosto de 2011, com relação aos 
seguintes Projetos de Lei do Senado (PLS), que tra-
mitam em conjunto:

– PLS nº 268, de 2011, de iniciativa dos Senadores 
José Sarney e Francisco Dornelles, proveniente 
da Comissão de Reforma Política, que pretende 
instituir o financiamento público exclusivo das 
campanhas eleitorais; e

– PLS nº 373, de 2008, do Senador Alvaro Dias, que 
altera a Lei das Eleições para permitir a doação 
de recursos financeiros para campanhas eleito-
rais por meio de cartões de pagamento, de dé-
bito e de crédito.

Originalmente, foi designado Relator da maté-
ria o Senador Aloysio Nunes Ferreira, cujo Relatório 
concluiu pela rejeição do PLS nº 268, de 2011, e pela 
prejudicialidade do PLS nº 373, de 2008.

Após vista coletiva, o Senador José Pimentel ofe-
receu Voto em Separado. Posteriormente, apresentou 
complementação do Voto em Separado, que concluiu 
pela prejudicialidade do PLS nº 373, de 2008, e pela 
aprovação do PLS nº 268, de 2011, nos termos de 
um Substitutivo.

Na reunião de 24 de agosto, a Comissão discutiu 
amplamente os projetos, com posicionamentos diversos 
por parte das Senhoras e dos Senhores Senadores. 
Encenada a discussão, foi iniciada a votação.

Observe-se, a propósito, que os projetos vieram 
a esta Comissão para apreciação em caráter termi-
nativo, nos termos dos art. 58, § 2º, I, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 91 do Regimento In-
terno, que dispõem:

Constituição Federal

“Art. 58.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Às comissões, em razão da matéria 

de sua competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dis-

pensar, na forma do regimento, a competência 
do plenário, salvo se houver recurso de um 
décimo dos membros da Casa;

Regimento Interno

“Art. 91. Às comissões, no âmbito de suas 
atribuições, cabe, dispensada a competência 
do Plenário, nos termos do art. 58, § 2º, I, da 
Constituição, discutir e votar:

I – projetos de lei ordinária de autoria de 
Senador, ressalvado projeto de código;

 ............................................................. ”

Em atenção a esses dispositivos, o Presidente da 
Comissão colocou em votação o PLS nº 268, de 2011, 
que tinha relatório contrário do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. Por se tratar de matéria sujeita à apreciação 
terminativa, o que foi colocado em votação, conforme 
determinam os dispositivos antes transcritos, foi o pró-
prio projeto, e não o relatório do Senador Aloysio. Tanto 
assim que o Presidente esclareceu que deveria votar 
SIM quem fosse a favor do financiamento público de 
campanha; e que deveria votar NÃO quem fosse contra.

Submetido a votação nominal, o PLS nº 268, de 
2011, recebeu 10 (dez) votos SIM e 9 (nove) votos NÃO. 
Com isso, o projeto foi aprovado, ficando vencido o re-
lator, tendo em vista que o seu Relatório contrário ao 
projeto não representava o posicionamento da Comissão.

Em seguida, o Presidente colocou em votação 
o Substitutivo apresentado na conclusão do Voto em 
Separado apresentado pelo Senador José Pimentel. 
O Substitutivo foi rejeitado, pois obteve 8 (oito) votos 
SIM e 10 (dez) votos NÃO.

Posteriormente, foi votada e aprovada a declara-
ção de prejudicialidade do PLS nº 373, de 2008.

Uma análise detida do conjunto das deliberações 
efetivadas pela Comissão leva à conclusão de que o PLS 
nº 268, de 2011, foi aprovado, pois obteve na primeira 
votação, em apreciação de caráter terminativo, realizada 
mediante voto nominal, a maioria dos votos favoráveis da 
Comissão. Na votação seguinte, o Substitutivo oferecido 
no Voto em Separado foi rejeitado, restando aprovado o 
PLS nº 268, de 2011, em sua versão original.

Ainda na reunião, houve uma primeira interpreta-
ção de que a matéria deveria ser arquivada. É preciso 
esclarecer, contudo, que apenas não mereciam ter 
seguimento o Relatório original e o Voto em Separa-
do, pois defendiam posições que não prevaleceram na 
Comissão. Já o PLS nº 268, de 2011, deverá seguir o 
curso estabelecido pelos §§ 2º a 5º do art. 91 do Re-
gimento, a seguir transcritos:

“Art. 91.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Encerrada a apreciação terminativa 

a que se refere este artigo, a decisão da comis-
são será comunicada ao Presidente do Senado 
Federal para ciência do Plenário e publicação 
no Diário do Senado Federal.

§ 3º No prazo de cinco dias úteis, contado 
a partir da publicação da comunicação referida 
no § 2º no avulso da Ordem do Dia da sessão 
seguinte, poderá ser interposto recurso para 
apreciação da matéria pelo Plenário do Senado.

§ 4º O recurso, assinado por um décimo 
dos membros do Senado, será dirigido ao Pre-
sidente da Casa.
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§ 5º Esgotado o prazo previsto no § 3º, 
sem interposição de recurso, o projeto será, 
conforme o caso, encaminhado à sanção, pro-
mulgado, remetido à Câmara ou arquivado.”

Para tanto, é necessário dar cumprimento ao 
quanto disposto nos arts. 128 e 132, § 5º, do Regi-
mento Interno:

“Art. 128. Vencido o relator, o Presiden-
te da comissão designará um dos membros, 
em maioria, para suceder-lhe, exceto se o 
fato ocorrer apenas em relação à parte da 
proposição ou emenda, quando permanecerá 
o mesmo relator, consignando-se o vencido, 
pormenorizadamente, no parecer.”

“Art. 132.  ..............................................
 ..............................................................

§ 5º Verificando-se a hipótese prevista no 
art. 128, o parecer vencedor deverá ser apre-
sentado na reunião ordinária imediata, salvo 
deliberação em contrário.

 ............................................................ .”

Em face do que preveem os dispositivos trans-
critos, fui designado Relator do Vencido, cabendo-me 
reproduzir neste Relatório as decisões da Comissão 
sobre a matéria.

Por todo o exposto, em atenção ao devido pro-
cesso legislativo, consideradas as deliberações ado-
tadas por esta Comissão na reunião ordinária de 24 
de agosto de 2011, foi aprovado o Projeto de Lei do 
Senado nº 268, de 2011, e declarada a prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Renan 
Calheiros, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

....................................................................................
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão 

comissões permanentes e temporárias, constituídas 
na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação.
....................................................................................

§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na 
forma do regimento, a competência do Plenário, salvo 
se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações 

em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

§ 4º As doações de recursos financeiros somente 
poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 
22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)

I – cheques cruzados e nominais ou transferência 
eletrônica de depósitos. (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006) 

II – depósitos em espécie devidamente identifica-
dos até o limite fixado no inciso I do § 1º deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

III – mecanismo disponível em sítio do candidato, 
partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o 
uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos se-
guintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada 
doação realizada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

Ofício nº 141/11-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 21 de setembro de 2011

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 

Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 268, 
de 2011, que “Dispõe sobre o financiamento público 
exclusivo das campanhas eleitorais e dá outras provi-
dências”, de autoria do Senador José Sarney e outros 
Senhores Senadores e pela prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado nº 373, de 2008, que “Acrescenta 
inciso ao § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, que estabelece normas para as elei-
ções, de modo a permitir a doação de recursos finan-
ceiros para campanhas eleitorais por meio de cartões 
de pagamento”, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
que tramitam em conjunto.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

VOTO VENCIDO

Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 268, de 2011, 
de iniciativa dos Senadores José Sarney e Francisco 
Dornelles, pretende instituir o financiamento público 
exclusivo das campanhas eleitorais, conforme expres-
sa o seu art. 1º

Nesse sentido, o art. 2º da proposição pretende 
acrescentar § 3º ao art. 38 da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), para 
estabelecer que nos anos em que se realizarem elei-
ções, serão consignadas ao Tribunal Superior Eleitoral 
dotações orçamentárias correspondentes ao número 
de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano an-
terior, multiplicado por sete reais, em valor de janeiro 
de 2011, ampliando de forma expressiva os recursos 
destinados ao fundo partidário nos anos eleitorais.

Ademais, o mesmo art. 2º propõe o acréscimo de 
§ 4º ao mesmo art. 38 para consignar que os recursos 
orçamentários calculados na forma do § 3º serão apli-
cados exclusivamente nas campanhas eleitorais, pelos 
partidos políticos e respectivos candidatos.

Por sua vez, o art. 3º estatui que os recursos 
referidos no art. 2º serão distribuídos nos termos do 
art. 41-A da Lei dos Partidos Políticos, ou seja, cinco 
por cento em partes iguais a todos os partidos que te-
nham seus estatutos registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral e noventa e cinco por cento de acordo com a 
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votação de cada partido na última eleição para a Câ-
mara dos Deputados.

Outrossim, o art. 4º estipula que em todos os 
casos de proporcionalidade partidária de que trata a 
proposição, será considerada a legenda partidária pela 
qual o parlamentar foi eleito na última eleição.

Já o art. 5º, caput, estabelece que os recursos 
em questão serão depositados no Banco do Brasil S/A, 
à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 
20 de cada mês, em quatro parcelas mensais, iguais 
e sucessivas, a partir de maio, e não serão objeto de 
contingenciamento, sob pena de responsabilidade.

Por seu turno, o § 1º do mesmo art. 5º estatui 
o prazo de quinze dias, a contar da data do depósito 
para que o Tribunal distribua os recursos aos partidos 
políticos e o § 2º consigna que os recursos recebidos 
para o financiamento das campanhas serão distribuí-
dos entre as diversas eleições e candidatos segundo 
critérios definidos pelos próprios partidos.

De outra parte, o art. 6º estabelece que a pres-
tação de contas da aplicação dos recursos financeiros 
nas campanhas eleitorais será feita em conformidade 
com a legislação vigente, em especial com os arts. 28 
a 32 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 
das Eleições), que tratam da matéria.

O art. 7º dá nova redação ao § 5º do art. 39 da 
Lei dos Partidos Políticos, para dispor que nos anos 
em que se realizarem eleições é vedado aos partidos 
políticos o recebimento de doações de pessoas físicas 
e jurídicas. Já o art. 8º altera a redação de diversos 
artigos da Lei das Eleições, com o objetivo de tornar 
tais artigos compatíveis com a natureza exclusiva-
mente pública do financiamento de campanhas que 
se está propondo.

Por fim, o art. 9º dispõe que o Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá as instruções necessárias à execução 
do disposto na proposição, o art. 10 estatui a vigên-
cia a partir da publicação da lei que se quer aprovar e 
o art. 11 revoga dispositivos da Lei das Eleições que 
são incompatíveis com o financiamento exclusivamen-
te público.

Na Justificação da iniciativa está posto que o fi-
nanciamento público exclusivo das campanhas eleito-
rais foi aprovado pela Comissão de Reforma Política 
instituída pelo Ato nº 14, de 2011, do Presidente do 
Senado, Senador José Sarney.

Registra-se, ademais, que o financiamento público 
exclusivo das campanhas eleitorais está diretamente 
vinculado com a proposta de adoção do sistema de lista 
fechada nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores e 
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

É consignado, ainda, que a proposta do finan-
ciamento público exclusivo das campanhas eleitorais 
inspira-se na necessidade de redução dos gastos 
dessas campanhas, que vêm crescendo exponencial-
mente no País, bem como na necessidade de por fim 
à utilização de recursos não contabilizados, oriundos 
do chamado “caixa dois”.

Além disso, a Justificação faz também referência 
ao princípio da igualdade, inscrito no art. 5º da nossa 
Lei Maior, ponderando que esse princípio, conforme 
ensina a doutrina, está voltado não só para o aplicador 
da lei, mas, também, para o legislador.

E também recorda que um dos objetivos que os 
regimes democráticos têm buscado em matéria de 
eleições é exatamente o tratamento igualitário dos 
concorrentes ao pleito, de forma a impedir que alguns 
alcancem a vitória eleitoral, não pelo convencimento 
das teses e do programa que propõem e sim em fun-
ção da arregimentação e da pletora de propaganda 
eleitoral propiciadas pelo seu poder econômico.

É feita, ainda, referência ao § 9º do seu art. 14, 
da Constituição Federal, que veda expressamente o 
abuso do poder econômico.

Não foram apresentadas emendas à presente 
proposição.

Em virtude da aprovação do Requerimento nº 
605, de 2011, o PLS nº 268, de 2011 passou a tramitar 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
373, de 2008, da iniciativa do Senador Alvaro Dias, que 
pretende acrescentar inciso ao § 4º do art. 23 da Lei 
das Eleições para permitir a doação de recursos finan-
ceiros para campanhas eleitorais por meio de cartões 
de pagamento, de débito e de crédito. Na Justificação 
consta argumentação no sentido de que é preciso per-
mitir que o eleitor doe recursos para os candidatos de 
sua preferência também por meio de cartões de débito 
e crédito, que são meios que permitem a identificação 
do doador e também para estimular o uso da Internet 
para arrecadação, por parte dos candidatos.

O PLS nº 373, de 2008, não recebeu emendas. 

II – Análise

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania decidir terminativamente sobre a matéria, 
nos termos dos arts. 91 e 92 do Regimento Interno do 
Senado Federal.

Sem embargo dos nobres propósitos que inspi-
ram o PLS nº 268, de 2011, o nosso entendimento é o 
de que ele não deve ser acolhido por esta Comissão.
De início, devemos consignar que o financiamento 
exclusivamente público, ora proposto, em vez de acabar 
com o chamado “caixa dois” nas campanhas eleitorais, 
como se apregoa, na verdade irá reforçar essa ilicitude.
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Ora, bem sabemos que a proibição não afasta, 
por si só, o financiamento privado das campanhas 
eleitorais. Na verdade, ao se proibir qualquer forma 
de financiamento privado, se estará contribuindo para 
velar, para esconder, as relações dos partidos com 
entidades privadas e organizações da sociedade civil, 
mas não para impedi-las.

O que se estará efetuando é o obscurecimento 
das relações entre a esfera pública e a esfera priva-
da, quando o que se deve favorecer é a publicidade 
dessas relações. E desde que, com o fim do regime 
autoritário, a legislação voltou a legitimar a contribui-
ção privada para as campanhas eleitorais, temos tido 
algum avanço nessa publicidade.

Com efeito, a permissão de financiamento de 
campanhas por parte de cidadãos e empresas tem 
contribuído para aproximar o mundo legal desse finan-
ciamento do seu mundo real. É certo que o que temos 
hoje não é suficiente, é certo que permanecem em 
certa medida as contribuições ocultas, mas também é 
certo que, diversamente do passado, há hoje alguma 
transparência nessa matéria.

E cabe aqui a indagação: nas campanhas elei-
torais do período autoritário, quando as empresas 
estavam proibidas de contribuir para o financiamento 
dos partidos e candidatos, tal proibição teve eficácia 
ou havia o financiamento de partidos e candidatos 
mediante recursos que não eram contabilizados nas 
prestações de contas?

Bem sabemos que então vicejavam os “caixas 
dois”. Portanto, parece-nos que o rigor que havia na 
legislação do regime autoritário era apenas aparente, 
uma vez que a letra da lei era aparentemente severa, 
mas não produzia eficácia social, fracassando quanto 
ao fim que buscava alcançar. E não devemos aprovar 
leis que não serão dotadas de eficácia social. Não de-
vemos repetir os erros do passado.

Por outro lado, a proposta de financiamento pú-
blico exclusivo oneraria ainda mais o contribuinte, que 
arca com tantos tributos e inclusive já financia as ativi-
dades dos partidos políticos através do fundo partidário.

Com efeito, a Lei dos Partidos Políticos manteve 
as fontes de financiamento do fundo partidário e criou 
uma suplementar, dispondo que também comporão 
o fundo dotações orçamentárias da União em valor 
nunca inferior, por ano fiscal, ao número de eleitores 
inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da 
proposta orçamentária, multiplicado por determinado 
valor percentual da moeda corrente.

Na verdade, o que o projeto de lei que ora ana-
lisamos propõe é criar dotação orçamentária suple-
mentar à existente, para ser orçada no ano anterior 
e executada em ano de eleição, elevando sobrema-

neira a quantia por cada eleitor. Nos termos do art. 2º 
do projeto, sete reais por eleitor, o que totalizaria hoje 
algo em torno de novecentos e cinquenta milhões de 
reais, valor expressivo, mas apenas cerca de trinta por 
cento dos três bilhões e duzentos e trinta milhões de 
reais que constam do conjunto da prestação de contas 
dos partidos políticos referente às eleições de 2010.

Como vemos, o valor total de recursos proposto 
para o financiamento público, embora elevado estaria 
muito abaixo dos gastos declarados referentes às elei-
ções de 2010, o que só reforça a nossa compreensão 
no sentido da falta de eficácia da proposição em tela.

Ademais, ainda que admitíssemos – para fins de 
discussão – que o financiamento exclusivamente pú-
blico venha a ter efetividade, cabe alertar que levaria 
os partidos políticos a se tornarem dependentes do 
Estado (e, por extensão, do Governo, que o adminis-
tra) para, por assim dizer, pagar as suas contas elei-
torais, o que não é adequado em uma democracia e 
produziria consequências perigosas no que se refere à 
independência política que os partidos devem ter com 
relação ao poder público.

Por outro lado, há que se atentar para o seguinte: 
existe hoje financiamento público – ainda que indireto – 
das campanhas eleitorais, e é relevante em nosso País. 
Trata-se da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
TV, que configura o principal meio de comunicação dos 
partidos políticos e dos candidatos com o eleitorado.

Dizemos que é financiamento público em razão 
de que as empresas concessionárias dos serviços de 
rádio e televisão são compensadas, pelo poder pú-
blico, em face da cessação de lucros que teriam com 
anunciantes e também pelas despesas efetuadas em 
razão da utilização de tempo de programação por parte 
dos partidos políticos.

A compensação tributária referente ao horário 
utilizado (art. 99 da Lei das Eleições) implica valor ex-
pressivo de dinheiro público (previsão de oitocentos e 
cinquenta e um milhões de reais relativos às eleições 
de 2010), ou seja, pouco menos que o valor dos re-
cursos referentes ao financiamento público exclusivo 
previstos no projeto de lei que discutimos, conforme 
vimos acima.

De outra parte, não temos dúvida de que a ado-
ção do financiamento exclusivamente público, uma 
vez adotado, atuaria para reforçar as tendências cen-
tralizadoras dos partidos políticos, na medida que tor-
naria os diretórios estaduais e municipais totalmente 
dependentes do diretório nacional.

Perceba-se que o art. 5º, § 2º, do Projeto de 
Lei que ora analisamos estabelece que os recursos 
oriundos do financiamento público exclusivo serão 
distribuídos entre as diversas eleições e os diversos 

429ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2011



39450 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2011

candidatos segundo critérios definidos pelos próprios 
partidos, vale dizer, pelas cúpulas partidárias.

Ora, com tal poder nas mãos, é certo que as 
cúpulas dos partidos seriam tentadas e levadas ao 
favorecimento abusivo de alguns diretórios, em detri-
mento de outros; de certos candidatos, em detrimento 
de outros. Alguns podem argumentar que um tal fa-
vorecimento já ocorre hoje. Com efeito, só que sem a 
legitimação expressa pela via dos recursos públicos, 
do dinheiro do contribuinte, que passaria a ser utiliza-
do para financiar iniquidades.

Por outro lado, devemos ponderar que, conforme 
nos parece, o financiamento exclusivamente público 
para as campanhas eleitorais se choca com o princípio 
do pluralismo político consagrado pela Constituição de 
5 de outubro de 1988.

Com efeito, cabe aqui indagar: pretender vedar 
de forma absoluta que o eleitor, o filiado, o simpatizan-
te de um candidato ou partido político colabore com a 
correspondente campanha eleitoral é compatível com 
o pluralismo político, que a Lei Maior adota como um 
dos cinco fundamentos da República Federativa do 
Brasil (art. 1º, V)?

Enfim, o nosso entendimento é o de que devemos 
manter o pluralismo consagrado na Constituição, com 
o financiamento público das eleições convivendo com 
o privado, sem embargo da permanente necessidade 
de aperfeiçoamentos, a exemplo dos promovidos pela 
Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (Lei 
da ‘ficha limpa’) e pela Lei nº 9.840, de 28 de setem-
bro de 1999, que vem permitindo a punição, até com 
a perda do mandato, de candidato que promove cap-
tação ilícita de sufrágio.

Para concluir, queremos reafirmar que não di-
vergimos da necessidade de as campanhas eleitorais 
receberem financiamento público. Antes, entendemos 
tal financiamento legítimo, seja direto (via fundo parti-
dário) ou indireto (via acesso dos partidos e candidatos 
ao rádio e à TV). O que não nos parece adequado – 
nem consentâneo com o da Constituição de 1988 – é 
tornar exclusivo o financiamento público, pelas razões 
que aqui arrolamos.

De outra parte, quanto ao PLS nº 373, de 2008, 
da iniciativa do ilustre Senador Alvaro Dias, cabe pon-
derar que o seu meritório objetivo – permitir a doação 
de recursos financeiros para campanhas eleitorais por 
meio de cartões de pagamento – foi adotado pela Lei 
nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, que alterou a 
legislação eleitoral e partidária. No caso, o art. 3º da 
Lei citada alterou diversos dispositivos da Lei das Elei-
ções, sendo que o inciso III acrescentado ao art. 23 
da Lei das Eleições, prevê expressamente, inclusive 

o uso de cartão de crédito nas doações efetuadas por 
meio da Internet.

A propósito, a Resolução nº 23.216, de 2010, do 
Tribunal Superior Eleitoral, depois alterada pela Reso-
lução nº 23.248, e que regulamentou as eleições de 
2010, dispôs sobre a arrecadação de recursos finan-
ceiros de campanha eleitoral por cartões de crédito. 
Nesse sentido, o art. 5º dessa Resolução estabeleceu 
que os partidos políticos poderiam arrecadar recursos 
financeiros para campanha eleitoral mediante doações 
por meio de cartão de crédito e de cartão de débito.

Desse modo, a proposta pioneira e absolutamente 
meritória que o Senador Alvaro Dias fez em 2008 foi 
acolhida em 2009, pela Lei nº 12.034 e aplicada nas 
eleições do ano passado, embora as doações por via 
da Internet ainda tenham sido tímidas, o que é natural, 
tendo em vista o seu ineditismo e até mesmo a falta de 
experiência na matéria. Mas acreditamos que a ten-
dência é a doação por meio de cartões de pagamento 
crescer nas próximas eleições.

Assim, tendo em vista que a proposta efetuada 
pelo Senador Alvaro Dias foi acolhida pela legislação, 
somos levados a opinar pela prejudicialidade do PLS 
nº 373, de 2008, nos termos regimentais (art. 334).

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011 e pela preju-
dicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 
JOSÉ PIMENTEL, APRESENTADO PERANTE 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA.

I – Relatório

Para imprimir economicidade aos nossos traba-
lhos, louvo-me no substancioso relatório apresentado 
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, a ele acrescen-
tando, tão-somente, que na última reunião da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, realizada 
em 29 de junho próximo passado, foi concedida vista 
coletiva da matéria.

Sem mais delongas, passo a analisar a matéria.

II – Análise

De pronto, Sua Excelência revela opinião contrá-
ria ao acatamento da proposição.

Logo no início de sua manifestação, o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira argumenta que “devemos con-
signar que o financiamento exclusivamente público, ora 
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proposto, em vez de acabar com o chamado caixa dois 
nas campanhas eleitorais, como se apregoa, na verda-
de irá reforçar essa ilicitude”. E adita: “bem sabemos 
que a proibição não afasta, por si só, o financiamento 
privado das campanhas eleitorais. Na verdade, ao se 
proibir qualquer forma de financiamento privado, se 
estará contribuindo para velar, para esconder, as re-
lações dos partidos com entidades privadas e organi-
zações da sociedade civil, mas não para impedi-las”.

Esse argumento remete-nos as profundas e insti-
gantes reflexões de Hans Kelsen sobre a natureza das 
normas jurídicas, consubstanciadas em sua famosa 
obra “Teoria Pura do Direito”. As normas jurídicas não 
pertencem ao reino da natureza, do ser (sein), onde a 
ciência apura as relações de causa e efeito. Tais nor-
mas, como normas de cultura, circunscrevem-se no 
âmbito da observação de condutas humanas que se 
sancionam positivamente, aprovando-as, ou negativa-
mente, censurando-as. A sanção em si não é corolário 
natural da conduta, daí falar-se, no que concerne às 
normas jurídicas, que são regras do dever ser (sein 
sollen). Não é porque o Código Penal diz no art. 121 
que o fato típico “matar alguém” é punido com a pena 
de reclusão de seis a vinte anos, que os homicídios 
deixam de ocorrer. A tipificação penal tem por fim in-
duzir a sociedade sobre a qual incide a – sem recor-
rência permanente à força – adotar como padrão de 
comportamento o respeito à vida humana.

Igualmente, a proposta de financiamento público 
almeja diminuir de forma acentuada as deformações 
no regime democrático que vão, progressivamente, 
chegando ao paroxismo de sua convolação em regime 
plutocrático. Como bem acentuaram os Ministros Tarso 
Genro e José Múcio, quando, pelo Aviso Ministerial nº 
1299, de 27 de agosto de 2008, enviaram ao Congresso 
Nacional anteprojeto de lei de financiamento público 
exclusivo de campanha, “não se quer apresentar uma 
fórmula mágica de combate à corrupção sistêmica ou 
de bloqueio a métodos ilegais de arrecadação ou de 
financiamento (o chamado “Caixa 2”). Embora redutível, 
o problema em causa está nas bases de nossa cultu-
ra política, não cabendo exclusivamente à alteração 
da forma de financiamento de campanha a pretensão 
de solucioná-lo de maneira integral e definitiva. A mu-
dança almeja, em verdade, outros alvos. Para tanto, 
partimos do pressuposto – com lastro doutrinário e 
empírico, diga-se – de que o financiamento público 
exclusivo de campanhas, por clarear publicamente 
quais gastos são compatíveis com a quantidade li-
mitada de recursos recebida por cada candidato ou 
partido, pode dar ensejo a instrumentos de controle 
mais adequados e eficazes – além de induzir o bara-
teamento dos custos de campanha. (...) Além disso, a 

alteração tende a diminuir a vinculação direta e óbvia 
entre grande financiador e eleito, oferece maior isono-
mia ao pleito (gastos aparentes das campanhas mais 
próximos ou equivalentes entre si) e transfere parcela 
definidora da eleição do elemento econômico para o 
elemento programático-ideológico. Trata-se, ainda, de 
elemento de reafirmação da democracia partidária: 
reforça os partidos (em detrimento das campanhas 
pessoais) e imprime o caráter público essencial às 
disputas eleitorais”.

Por outro lado, à guisa de justificação do atual 
modelo de financiamento, não procedem as compara-
ções com o regime autocrático, quando as empresas 
estavam proibidas de doar para candidatos. As relações 
que se estabeleciam entre o poder político central e o 
poder econômico prescindiam das atuais mediações 
institucionais, posto que, dada a natureza autoritária 
do próprio regime, o sistema de freios e contrapesos 
era inexistente, ou, quando muito, meramente formal. 
Nesse contexto, a subordinação da função política aos 
ditames dos interesses econômicos dispensava total-
mente a consideração dos processos eleitorais, para 
os fins de cálculo da propina. Para que não fiquemos 
a trazer à baila, patologias pátrias de improbidade 
administrativa, nos períodos autoritários, basta ler a 
excelente biografia de Hitler, escrita por Ian Kershaw 
(São Paulo: Companhia das Letras, 2000), na qual se 
desconstitui o mito da conspicuidade do ditador no que 
diz respeito à acumulação de bens.

O argumento de que o valor total de recursos 
proposto para o financiamento público “estaria muito 
abaixo dos gastos declarados referentes às eleições 
de 2010”, na verdade, só reforça a tese esposada no 
referido aviso ministerial de indução ao barateamen-
to de custos de campanha. Quanto ao problema de a 
proposição tornar os partidos políticos dependentes 
do Estado, a sua consistência só poderia ser levada 
em conta se, no quadro atual, não fossem eles depen-
dentes da “vontade do capital”, não obstante se dispo-
nham a representar a “vontade popular”. É bom lembrar 
que em democracias sólidas como a norte-americana 
e a alemã é lícita a disponibilização de fundos públi-
cos para as campanhas eleitorais e nem por isso se 
tem em conta que os partidos políticos perdem sua 
independência política em relação ao poder público. 
É bom lembrar que o Partido Democrata, após sufra-
gar Barack Obama como seu candidato presidencial 
nas eleições de 2008, dispunha do direito de acesso 
a US$80 milhões de fundos eleitorais públicos, mas, 
não se valeu dessa prerrogativa, pois o candidato in-
troduziu uma nova forma de arrecadação, centrada em 
pequenas contribuições de cidadãos, com repúdio às 
contribuições corporativas. Infelizmente, ainda não al-
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cançamos, no Brasil, um estágio de participação política 
que permita às agremiações se valerem de pequenos 
donativos para a satisfação de custos de campanha. 
E aqui atacamos outro ponto: não se está a impedir 
que os militantes e simpatizantes contribuam para a 
sustentação partidária no dia-a-dia. Esses montantes, 
todavia, como se sabe, são notoriamente insuficientes, 
dada nossa cultura, dado o nosso poder aquisitivo, 
para cobrir custos eleitorais, sobretudo na circunscri-
ção nacional, em um país de dimensões continentais.

No que pertine ao fenômeno da centralização de 
recursos, nada impede que haja, em lei, a fixação de 
repasses compulsórios para diretórios regionais. Aqui 
o que se coloca é a combinação do imperativo de “ca-
ráter nacional” dos partidos políticos (art. 17, inciso I, 
CF) com nossa forma federativa de Estado.

É preciso que se reconheçam os avanços men-
cionados pelo relator. Mas é necessário mencionar os 
graves reveses, na busca da transparência em matéria 
de arrecadação eleitoral. Com efeito, na votação do PLC 
nº 141, de 2009, que se converteu na Lei nº 12.034, 
de 2009 (Minirreforma Eleitoral), o Senador Eduardo 
Suplicy apresentara duas emendas fundamentais para 
a transparência das eleições: uma propunha que até 
30 de setembro deveriam constar da prestação de 
contas dos candidatos na Internet todas as contribui-
ções obtidas até aquela data; a outra, apresentada a 
partir de um apelo formulado pelo então presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Ayres Brito, apre-
goava a proibição da chamada triangulação de contri-
buição, expediente pelo qual doadores que querem se 
ocultar contribuem seus candidatos fazendo-o através 
das tesourarias partidárias, aparecendo essas últimas 
como as doadoras de campanha, sem obrigatorieda-
de de revelação do doador de fato. Lamentavelmen-
te, essas emendas foram fragorosamente derrotadas 
pelo Plenário desta Casa, mostrando a força política 
do poder econômico.

Finalmente, enfrentamos um argumento que não 
consta do voto do relator, mas é comumente invocado 
na contradita à proposição. Vende-se ao senso comum 
a ideia de que o impacto orçamentário para o País seja 
maior com o modelo de financiamento público. É preci-
so, porém, alertar a sociedade para a necessidade de 
se incluir nessa conta, para além do próprio fundo par-
tidário existente e das doações em caixa 1 e em caixa 
2, a quantidade estimada de recursos públicos perdi-
dos em corrupção derivada da vinculação entre agente 
público e financiador. Nessa matéria, como gostam de 
dizer os norte-americanos, “não existe almoço grátis”. 
A contribuição adiantada a título de investimento em-
presarial no período pré-eleitoral terá o seu esperado 
retorno no momento em que, adjudicados os objetos 

das licitações para os contribuintes eleitorais do agen-
te público, os contratos são assinados com um “plus”, 
o famoso superfaturamento, capaz de compensar as 
despesas adiantadas e proporcionar lucros abusivos. 
Ou, ainda, sobretudo, na área financeira, proporcionar 
informações privilegiadas ou o acesso a quem decide 
as coisas. Afinal, não é demasiado lembrar que dados 
apontam, como estimativas, a perda de cerca de 2% 
de crescimento de PIB causada diretamente pela cor-
rupção, bem como um custo anual de R$380 bilhões 
por ano; estudo apresentado pela ONG Transparência 
Brasil também indica que pelo menos 70% das empre-
sas gastam até 3% de todo o seu faturamento anual 
com propinas.

Portanto, somos a favor de um modelo de finan-
ciamento:

– que combata o desvirtuamento da representação 
da vontade popular, hoje tão imbricada com a 
manifestação da vontade do capital;

– que enfrente a inviabilidade de candidaturas que 
não angariam financiadores de grande monta, 
independentemente do estrato ideológico repre-
sentado pelo candidato;

– que inviabilize o envolvimento entre candidato e fi-
nanciador, com impacto direto na defesa de inte-
resses não-republicanos e na abertura de canais 
propícios ao favorecimento ilegal e ao desvio de 
dinheiro público;

– que estanque o empenho de gastos exorbitantes em 
campanhas eleitorais, com cada candidato sendo 
impelido a produzir campanhas individuais, não

centralizadas pelo partido, para estabelecer o diferen-
cial de sua candidatura;

– que ataque o convite à corrupção e ao clientelismo, 
mormente quando pesquisas empíricas apontam, 
por exemplo, aumento da renda medida do tra-
balhador em anos eleitorais e comparecimento 
maior do eleitor às urnas em anos de eleições 
municipais, justamente os momentos em que a 
relação pessoal e as possibilidades de controle 
do eleitor pelo potencial eleito são maiores.

Como o Projeto de Lei do Senado nº 373, de 
2008 não faz sentido, caso seja adotado o financia-
mento público de campanha, não há como acolhê-lo.

III – Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011 e pela re-
jeição do Projeto de lei do Senado nº 373, de 2008.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.  – Sena-
dor José Pimentel.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO EM SE-
PARADO, DO SENADOR JOSÉ PIMENTEL, 
APRESENTADO PERANTE A COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Relatório

Em face da discussão havida no âmbito desta Co-
missão na reunião passada, apresento um novo voto, 
contemplando as contribuições apresentadas para o 
aprimoramento do PLS nº 268, de 2011.

II – Análise

Ponderando os argumentos suscitados, proponho 
que seja aprovado um modelo de financiamento partidá-
rio e eleitoral que combine a manutenção dos aportes 
orçamentários com doações privadas, desde que efe-
tuadas, tão-somente, por pessoas físicas, brasileiras, 
com observância do teto fixado no art. 23, § 1º, inciso 
I, da Lei nº 9.504, de 1997, a saber, dez por cento dos 
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.

Convenci-me da conveniência de não se estabe-
lecer, desde logo, um montante da dotação orçamen-
tária a ser rateada entre os partidos políticos, para 
gastos eleitorais, nos anos em que ocorrerem os plei-
tos. Desse modo, sugiro que dotações orçamentárias 
específicas para campanhas eleitorais, consignadas 
em valores superiores ao disposto no inciso IV, do art. 
38 da Lei nº 9.096, de 1995, para a manutenção das 
atividades partidárias cotidianas, sejam dispostas na 
lei orçamentária anual, de forma compatível com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF e com as respectivas 
diretrizes orçamentárias da União para aqueles anos.

Finalmente, considero relevantes as ponderações 
do Senador Pedro Simon, no sentido de que deva a lei 
fixar critérios de distribuição dos recursos obtidos por 
cada partido político entre as suas diversas instâncias. 
Sendo assim, proponho que nos anos em que ocor-
rerem eleições gerais nas circunscrições nacional e 
estadual ou distrital, dois terços dos recursos financei-
ros obtidos do Fundo Partidário por cada agremiação 
sejam repassados aos órgãos regionais para gastos 
com as eleições de governador de Estado ou do Distri-
to Federal, senadores, deputados federais, deputados 
estaduais e distritais, na proporção dos votos obtidos 
na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 
Nos anos em que ocorrerem eleições nas circunscri-
ções municipais, seriam repassados aos respectivos 
órgãos, para gastos nas eleições de prefeitos munici-
pais e vereadores, até noventa e cinco por cento dos 
recursos recebidos, na proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. A 
distribuição entre as candidaturas seria determinada 

pelas normas estatutárias, nos termos do art. 15 da 
Lei nº 9.096, de 1995, para que não se viole a garantia 
constitucional de autonomia partidária, inserta no art. 
17, § 1º da Constituição Federal.

Nessas condições, não vemos, agora, óbice ao 
acatamento do PLS nº 373, de 2008, o que poderia ser 
feito com aprimoramento da norma já constante do in-
ciso III do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504, de 1997, com 
a redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Ademais, 
propugnamos uma alteração nas datas de divulgação 
dos quantitativos de doações, de forma a ensejar a me-
lhor aferição de montantes mais substantivos de recur-
sos arrecadados ao longo de toda a campanha eleitoral.

III – Conclusão

Por todo o exposto, concluímos pela aprovação 
do PLS nº 268, de 2011 e do PLS nº 373, de 2008, na 
forma da emenda substitutiva que abaixo oferecemos:

(EMENDA Nº – CCJ/SUBSTITUTIVA)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011

Dispõe sobre o financiamento das 
campanhas eleitorais e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 15, 38 e 39 da Lei nº 9.096, 

de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
VIII – critérios de distribuição dos recur-

sos do Fundo Partidário entre os órgãos de 
nível municipal, estadual e nacional que com-
põem o partido, observado, para despesas de 
caráter eleitoral, entre as diversas eleições, o 
disposto no § 5º do art. 39;

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

“Art. 38.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Nos anos em que se realizarem 

eleições, serão ainda consignadas ao Tribunal 
Superior Eleitoral dotações orçamentárias es-
pecíficas para campanhas eleitorais, em valo-
res superiores ao disposto no inciso IV, desde 
que compatíveis com a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – LRF e com as diretrizes 
orçamentárias da União para aqueles anos.

§ 4º Os recursos orçamentários calcula-
dos na forma do § 3º deste artigo serão apli-
cados exclusivamente pelos partidos políticos 
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e respectivos candidatos nas campanhas elei-
torais.” (NR)

“Art. 39. O partido político pode receber 
doações de pessoas físicas brasileiras para a 
constituição de seus fundos.

 ..............................................................
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos 

deverão distribuir parte dos recursos financei-
ros recebidos através do Fundo Especial de 
Assistência Financeira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário), na forma dos §§ 3º e 4º do 
art. 38, observado o disposto no art. 15, inciso 
VIII, e o seguinte:

I – aos órgãos estaduais, para as elei-
ções de governador de Estado ou do Distrito 
Federal, senadores, deputados federais, depu-
tados estaduais e distritais até dois terços dos 
recursos financeiros recebidos, na proporção 
dos votos obtidos na última eleição geral para 
a Câmara dos Deputados;

II – aos órgãos municipais, para as eleições 
de prefeitos municipais e vereadores, até noven-
ta e cinco por cento dos recursos recebidos, na 
proporção dos votos obtidos na última eleição 
geral para a Câmara dos Deputados.” (NR)

Art. 2º Os artigos 23, 24 e 28 da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
 ..............................................................
III – mecanismo disponível em sítio do 

candidato, partido ou coligação na rede mun-
dial de computadores (Internet), permitindo 
inclusive o uso de cartões de pagamento, de 
débito e crédito, e que deverá atender aos se-
guintes requisitos:

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

“Art. 24. É vedado aos partidos políticos 
e aos candidatos receberem doações em di-
nheiro ou estimáveis em dinheiro oriundas de 
pessoas jurídicas e de estrangeiros, destina-
das às campanhas eleitorais.

Parágrafo único. A infringência da veda-
ção estabelecida no caput sujeita os partidos 
e candidatos às penalidades previstas em lei, 
inclusive ao indeferimento ou cassação do 
respectivo registro ou diploma.” (NR)

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................

§ 4º Os partidos políticos, as coligações 
e os candidatos são obrigados, durante a cam-
panha eleitoral, a divulgar pela rede mundial 
de computadores (Internet), nos dias 30 de 
agosto e 30 de setembro, relatório discrimi-
nando os recursos em dinheiro que tenham 
recebido para financiamento da campanha elei-
toral, exigindo-se a indicação dos nomes dos 
doadores e os respectivos valores doados, e 
os gastos que realizarem, em sítio criado pela 
Justiça Eleitoral para esse fim.” (NR)

Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as 
instruções necessárias à execução do disposto na 
presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Art. 5º Revoga-se o art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997.

Sala das Reuniões, de agosto de 2011. – Sena-
dor José Pimentel.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO EM SE-
PARADO, DO SENADOR JOSÉ PIMENTEL, 
APRESENTADO PERANTE A COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Relatório

Em face da discussão havida no âmbito desta Co-
missão na reunião passada, apresento um novo voto, 
contemplando as contribuições apresentadas para o 
aprimoramento do PLS nº 268, de 2011.

II – Análise

Ponderando os argumentos suscitados, proponho 
que seja aprovado um modelo de financiamento partidá-
rio e eleitoral que combine a manutenção dos aportes 
orçamentários com doações privadas, desde que efe-
tuadas, tão-somente, por pessoas físicas, brasileiras, 
com observância do teto fixado no art. 23, § 1º, inciso 
I, da Lei nº 9.504, de 1997, a saber, dez por cento dos 
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.

Convenci-me da conveniência de não se estabe-
lecer, desde logo, um montante da dotação orçamen-
tária a ser rateada entre os partidos políticos, para 
gastos eleitorais, nos anos em que ocorrerem os plei-
tos. Desse modo, sugiro que dotações orçamentárias 
específicas para campanhas eleitorais, consignadas 
em valores superiores ao disposto no inciso IV, do art. 
38 da Lei nº 9.096, de 1995, para a manutenção das 
atividades partidárias cotidianas, sejam dispostas na 
lei orçamentária anual, de forma compatível com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
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Responsabilidade Fiscal – LRF e com as respectivas 
diretrizes orçamentárias da União para aqueles anos.

Finalmente, considero relevantes as ponderações 
do Senador Pedro Simon, no sentido de que deva a lei 
fixar critérios de distribuição dos recursos obtidos por 
cada partido político entre as suas diversas instâncias. 
Sendo assim, proponho que nos anos em que ocor-
rerem eleições gerais nas circunscrições nacional e 
estadual ou distrital, dois terços dos recursos financei-
ros obtidos do Fundo Partidário por cada agremiação 
sejam repassados aos órgãos regionais para gastos 
com as eleições de governador de Estado ou do Distri-
to Federal, senadores, deputados federais, deputados 
estaduais e distritais, na proporção dos votos obtidos 
na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 
Nos anos em que ocorrerem eleições nas circunscri-
ções municipais, seriam repassados aos respectivos 
órgãos, para gastos nas eleições de prefeitos munici-
pais e vereadores, até noventa e cinco por cento dos 
recursos recebidos, na proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. A 
distribuição entre as candidaturas seria determinada 
pelas normas estatutárias, nos termos do art. 15 da 
Lei nº 9.096, de 1995, para que não se viole a garantia 
constitucional de autonomia partidária, inserta no art. 
17, § 1º da Constituição Federal.

Nessas condições, não vemos, agora, óbice ao 
acatamento do PLS nº 373, de 2008. Todavia, a incor-
poração de sua tese poderia ser feita com aprimora-
mento da norma já constante do inciso III do § 4º do art. 
23 da lei nº 9.504, de 1997, com a redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009. Ademais, propugnamos uma 
alteração nas datas de divulgação dos quantitativos 
de doações, de forma a ensejar a melhor aferição de 
montantes mais substantivos de recursos arrecadados 
ao longo de toda a campanha eleitoral.

III – Conclusão

Por todo o exposto, concluímos pela aprovação 
do PLS nº 268, de 2011 e pela prejudicialidade do PLS 
nº 373, de 2008, na forma da emenda substitutiva que 
abaixo oferecemos:

(EMENDA Nº – CCJ/SUBSTITUTIVA)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011

Dispõe sobre o financiamento das 
campanhas eleitorais e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 15, 38 e 39 da Lei nº 9.096, 

de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
VIII – critérios de distribuição dos recur-

sos do Fundo Partidário entre os órgãos de 
nível municipal, estadual e nacional que com-
põem o partido, observado, para despesas de 
caráter eleitoral, entre as diversas eleições, o 
disposto no § 5º do art. 39;

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

“Art. 38.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Nos anos em que se realizarem 

eleições, serão ainda consignadas ao Tribu-
nal Superior Eleitoral dotações orçamentárias 
específicas para campanhas eleitorais, em 
valores superiores ao disposto no inciso IV, 
desde que compatíveis com a Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF e com 
as diretrizes orçamentárias da União para 
aqueles anos.

§ 4º Os recursos orçamentários calcula-
dos na forma do § 3º deste artigo serão apli-
cados exclusivamente pelos partidos políticos 
e respectivos candidatos nas campanhas elei-
torais.” (NR)

“Art. 39. O partido político pode receber 
doações de pessoas físicas brasileiras para a 
constituição de seus fundos.

§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos 
deverão distribuir parte dos recursos financei-
ros recebidos através do Fundo Especial de 
Assistência Financeira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário), na forma dos §§ 3º e 4º do 
art. 38, observado o disposto no art. 15, inciso 
VIII, e o seguinte:

I – aos órgãos estaduais, para as elei-
ções de governador de Estado ou do Distrito 
Federal, senadores, deputados federais, depu-
tados estaduais e distritais até dois terços dos 
recursos financeiros recebidos, na proporção 
dos votos obtidos na última eleição geral para 
a Câmara dos Deputados;

II – aos órgãos municipais, para as elei-
ções de prefeitos municipais e vereadores, 
até noventa e cinco por cento dos recursos 
recebidos, na proporção dos votos obtidos 
na última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados.” (NR)

Art. 2º Os artigos 23, 24 e 28 da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
 ..............................................................
III – mecanismo disponível em sítio do 

candidato, partido ou coligação na rede mun-
dial de computadores (Internet), permitindo 
inclusive o uso de cartões de pagamento, de 
débito e crédito, e que deverá atender aos se-
guintes requisitos:

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

“Art. 24 É vedado aos partidos políticos 
e aos candidatos receberem doações em di-
nheiro ou estimáveis em dinheiro oriundas de 
pessoas jurídicas e de estrangeiros, destina-
das às campanhas eleitorais.

Parágrafo único. A infringência da veda-
ção estabelecida no caput sujeita os partidos 
e candidatos às penalidades previstas em lei, 
inclusive ao indeferimento ou cassação do 
respectivo registro ou diploma.” (NR)

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Os partidos políticos, as coligações 

e os candidatos são obrigados, durante a cam-
panha eleitoral, a divulgar pela rede mundial 
de computadores (Internet), nos dias 30 de 
agosto e 30 de setembro, relatório discrimi-
nando os recursos em dinheiro que tenham 
recebido para financiamento da campanha elei-
toral, exigindo-se a indicação dos nomes dos 
doadores e os respectivos valores doados, e 
os gastos que realizarem, em sítio criado pela 
Justiça Eleitoral para esse fim.” (NR)

Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as 
instruções necessárias à execução do disposto na 
presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Art. 5º Revoga-se o art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997. 

Sala das Reuniões, de agosto de 2011. –  Sena-
dor José Pimentel.

FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 42ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA NO 
DIA 24 DE AGOSTO DE 2011

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 42ª Reunião Ordinária da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 54ª Legislatura.

Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, pro-
ponho a dispensa da leitura e aprovação da Ata da 
reunião anterior.

Os Srs. Senadores que aprovam queiram perma-
necer como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a Ata da reunião anterior.

ITEM 2 
– Terminativo –  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011

Dispõe sobre o financiamento público 
exclusivo das campanhas eleitorais e dá 
outras providências.

Autoria: Senador José Sarney e outros.

TRAMITA EM CONJUNTO COM O 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 373, DE 2008

Acrescenta inciso ao § 4º do art. 23 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, 
de modo a permitir a doação de recursos 
financeiros para campanhas eleitorais por 
meio de cartões de pagamento.

Autoria: Senador Alvaro Dias.

Relatoria: Senador Aloysio Nunes Ferreira

Relatório: Pela rejeição do PLS nº 268, de 2011 e 
prejudicialidade do PLS nº 373, de 2008.

Observações: Votação nominal.

– Em 29-6-2011, foi concedida vista coletiva, nos ter-
mos regimentais.

– Em 6-7-2011 foi recebido o Voto em Separado do 
Senador José Pimentel, com voto pela aprovação do 
PLS nº 268, de 2011 e pela rejeição do PLS nº 373, 
de 2008.

Vejam: nesse mesmo tema essa matéria foi bas-
tante discutida, inclusive guardei a lista. O Senador 
Humberto Costa foi o primeiro a falar no debate da 
reunião anterior – é continuação da reunião anterior 
–, o Senador Aloysio Nunes foi o segundo, a Senado-
ra Marta Suplicy foi a terceira, o Senador Simon foi o 
quarto, o Senador Valadares foi o quinto. Nós guarda-
mos as inscrições...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, já dou a palavra a V. Exª. 
Antes, porém, peço permissão a V. Exª para registrar 
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a presença em plenário do Dr. Miguel Dias, o meu 
primeiro Suplente a Senador, pelo Estado do Ceará, 
a quem mando um abraço e cumprimento a todos os 
cearenses em nome de S. Exª.

O Senador Pimentel fez uma complementação 
de votos e vou dar sequência, em seguida, à ordem de 
inscrição, os que já falaram, se quiserem se inscrever 
novamente, vão se colocar após os inscritos.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Gostaria que V. Exª me inscrevesse, Sr, Presidente, 
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª já está inscrito, Senador Aécio.

Desculpe-me, pediu-me a palavra o Senador 
Demóstenes Torres. Desculpe-me Senador Demós-
tenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, o Senador Pedro Simon pediu 
que fizéssemos consultas aos colegas. Lembro-me 
perfeitamente, e foi o que eu fiz: consultei o Senador 
Pedro Taques, consultei o Senador Aloysio Nunes, 
que eram os dois designados por V. Exª, a pedido do 
Senador Pedro Simon, para ver se encontravam um 
texto favorável a financiamento público de campanha. 
Acontece que tanto eu, quanto o Senador Pedro Ta-
ques, quanto o Senador Aloysio Nunes achamos que 
financiamento público só se viabiliza com lista fecha-
da. E a lista fechada foi rejeitada pelo Plenário. Então, 
nós não conseguimos achar esse texto que pudesse 
ter um entendimento hoje.

É isso.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Vejam como essas matérias são polê-
micas. Adiei a matéria, em homenagem ao Senador 
Pedro Simon, para encontrarmos o entendimento. Não 
foi possível o entendimento, portanto, vamos a voto hoje.

O Senador José Pimentel tem uma complemen-
tação de voto.

Com a permissão do Senador José Pimentel, o 
Senador Aloysio, que é o Relator da matéria, pede a 
palavra. Eu não sei qual é o entendimento em relação 
à complementação de voto de V. Exª ou se ele vai falar 
sobre outro assunto.

V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, realmente eu me de-
brucei sobre as consequências que teria a adoção do 
projeto de lei, mantido o atual sistema eleitoral: o volto 
em lista aberta.

Apenas para ilustrar. Veja: tivemos, nas últimas 
eleições, nove candidatos a presidente da República, 
169 a governador e 272 ao Senado. Isso não mudaria 
porque são eleitos pelo voto majoritário, mas, eviden-

temente, teria uma participação grande no conjunto 
dos recursos postos à disposição do partido, de cer-
ca de R$850 milhões. Então, eu diria que quase 60%, 
tomando como dado as últimas eleições, iriam para 
os candidatos majoritários. Veja quantos candidatos a 
deputado federal nós tivemos na última eleição: 6.015.

Entrariam também no rateio. Deputados esta-
duais, 14.382; e, deputados distritais, 884. Se formos 
para as eleições municipais de 2008, tivemos 15.901 
candidatos a prefeito. Não muda nada, mas claro que 
haveria uma parte considerável no conjunto dos recur-
sos. Candidatos a vereador, 349.773.

Nesse sistema, realmente, é absolutamente im-
possível adotarmos o financiamento público da forma 
pretendida pelo projeto. Estudando o assunto, encontrei 
aqui um projeto de lei de iniciativa do Senador Jorge 
Viana, que aborda o problema por um outro lado, que 
é o problema do gasto. Ele faz um limite no gasto das 
candidaturas. Hoje temos limite das contribuições. Ele 
estabelece um limite de gastos para as diferentes can-
didaturas; candidaturas de diferentes postos eletivos.

Esse projeto não foi incluído no conjunto dos pro-
jetos da chamada reforma política, mas eu sugeriria, 
Sr. Presidente Eunício Oliveira, chamaria a atenção de 
V. Exª para a existência desse projeto, para que opor-
tunamente V. Exª pudesse submetê-lo à consideração 
da Comissão, porque trata de um tema que preocupou 
muito o Senador Pedro Simon, mas que não vi como 
resolver nesse projeto. Porém, imagino que o projeto 
do Senador Jorge Viana possa atender a preocupação 
do Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Aloysio, atendendo a uma 
solicitação de V. Exª e, obviamente, em homenagem 
ao Senador Pedro Simon, já pedi para que se faça o 
relatório desse projeto para que o votemos na sequ-
ência, terminadas as matérias oriundas da comissão 
especial tão bem presidida pelo Ministro Dornelles.

Senador Pimentel. Com minhas desculpas, V. Exª 
tem a palavra para a complementação do voto.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, inega-
velmente, os dois pontos estruturantes de todo o de-
bate que estamos fazendo são: a questão da votação 
em lista para a eleição proporcional dos candidatos a 
vereador, deputado estadual e deputado federal, ou 
a sistemática de mudança. Exatamente por isso esta 
Comissão se dividiu. Quando foi para votar no chama-
do distritão, deu 13 a 8; quando foi para votar na lista 
fechada, deu 12 a 9. Diferença muito próxima. O que 
isso demonstra? Falta de uma composição melhor na 
comissão.
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Nós, aqui, havíamos dialogado com a tese de ter-
mos a definição da quantidade de candidatos, de vagas 
para vereadores, deputados estaduais e federais; o voto 
na legenda ou na federação partidária. E a ordenação 
sendo feita pelo eleitor. Com essa proposição, o que 
nós estaríamos alterando era a definição da quantidade 
de vagas retirando os votos dados ao candidato, como 
fizemos em 1997, retirando os votos dados em branco. 
No entanto, o ambiente já estava muito radicalizado, e 
nem sequer formalizamos a proposta.

A Câmara, nesse item, está evoluindo, em rela-
ção à posição desta Comissão de Constituição e Jus-
tiça. Esperamos que eles tenham lá mais êxito do que 
nós. Lá, eles estão discutindo a rejeição do distritão 
e discutindo a lista. Só que seria uma lista mista, e aí 
haveria um critério, que eles estão debatendo, como 
forma de se tentar construir esse avanço na questão 
da votação dos vereadores, deputados estaduais e 
deputados federais.

Estão também alterando a questão que aprova-
mos aqui: o fim das coligações. Eles, lá, estão propondo 
a criação das federações, até porque nós mantivemos 
as coligações para Prefeitos, Governadores, Presidente 
da República e Senadores, e acabamos com as coli-
gações para Vereadores,

Deputados Estaduais e Deputados Federais. 
Eles estão indo numa proposta de entendimento, em 
que acabam as coligações como são hoje e cria-se 
uma federação. E, para isso, não é preciso alterar a 
Constituição.

E, no que diz respeito ao financiamento de cam-
panha, aqui – foi o último tema – tivemos um debate 
aprofundado, com posições muito claras. Uma parcela 
dos nossos pares deixa claro que o financiamento de 
campanha exclusivamente público só é compatível com 
a lista. E eu tenho acordo. O que lamento é que parte 
daqueles que votaram contra a lista fechada também 
estão votando agora contra o financiamento público, 
sob a argumentação de que só seria possível se tives-
se a lista partidária.

Aqui também foi exposto um conjunto de preocu-
pações sobre o valor de investimento/ano/eleitor em 
R$7,00. Nós entendemos que, realmente, isso é um 
problema. Estamos retirando esse valor de R$7,00 e 
estamos propondo para ser aprovado que a definição 
do valor dos investimentos em cada campanha seja 
definido no Orçamento daquele ano. Portanto, nas elei-
ções para Deputados Estaduais, Deputados Federais, 
Governadores, Senadores e Presidente da República, 
no ano da eleição, ao votar o Orçamento da União, nos 
definiríamos esse montante. E, nas eleições para Pre-
feitos e Vereadores, também no Orçamento da União 
se votaria esse montante.

E esses recursos não vão para os partidos. Es-
ses recursos vão para um fundo partidário. É a outra 
grande mudança, e o nosso Senador Pedro Simon 
chamou muito a atenção dessa particularidade. Portan-
to, ao em vez dos recursos públicos irem diretamente 
para os partidos, os recursos públicos vão para o fun-
do partidário. E o TSE, que define as regras de distri-
buição do fundo partidário, fará também as regras de 
distribuição desse montante de recursos que vai para 
o financiamento da campanha.

Estamos fazendo uma outra mudança. A Câma-
ra, na tentativa de fazer um grande acordo naquela 
Casa – eles estão trabalhando com duas fontes no-
vas de financiamento – está propondo que a pessoa 
jurídica, através do seu CNPJ, continue contribuindo. 
Só que a contribuição não vai para o partido nem 
para o candidato; a contribuição da pessoa jurídica 
vai para o fundo partidário e a sua distribuição é fei-
ta da mesma forma. E estão propondo que a pessoa 
física – e aqui dialoga com o Projeto de Lei nº 373 –, 
através do seu CPF, possa contribuir com o candida-
to e com o partido.

Portanto, o que estamos propondo aqui é: aco-
lhendo o Projeto nº 373, que permite a contribuição, 
através do CPF, da pessoa física ao candidato. Não 
estamos incorporando a contribuição da pessoa jurí-
dica ao fundo partidário, porque não foi objeto sequer 
de diálogo na reunião passada. E, no meu partido, 
não tem acordo. Portanto, nós temos até divergência.

Aqui quero ressaltar a posição da nossa Sena-
dora Marta Suplicy, porque, nessa correria minha, não 
tive o cuidado de consultá-la previamente.

Por isso, Marta, estou aqui, de público, registran-
do e pedindo desculpas por essa correria nossa. Sei 
da sua posição clara de que deve ser sempre finan-
ciamento público. Portanto, quero deixá-la à vontade.

Essa construção nessa complementação de voto 
é uma tentativa de criar um ambiente para que nós 
possamos evoluir nesse sistema, saindo da atual rea-
lidade, em que o financiamento é exclusivamente pri-
vado, com todas as distorções que nós conhecemos. 
Grande parte do debate da faxina que nós estamos 
dialogando nesta Casa tem a ver com o financiamento 
público de campanha. Não é a posição pura do nosso 
partido, o Partido dos Trabalhadores. É uma tentativa 
de uma mediação, como forma de superarmos e sair-
mos do impasse.

Por isso, Sr. Presidente, estamos apresentando 
uma complementação de voto, e vou ler somente a 
parte da alteração legislativa que estamos propondo.

Os arts. 5º, 38 e 39 da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
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Art. 5º  ...................................................
VIII – critério de distribuição dos recursos 

do Fundo Partidário entre os órgãos de nível 
municipal, estadual e nacional que compõem 
o partido, observado, para as despesas de 
caráter eleitoral, entre as diversas eleições, o 
disposto no § 5º do art. 39.

Art. 38. [Altera a redação do § 3º] Nos 
anos em que se realizarem eleições, serão 
ainda consignadas ao Tribunal Superior Elei-
toral dotações orçamentárias específicas para 
as campanhas eleitorais, em valores superio-
res ao disposto no inciso IV, desde que com-
patíveis com a Lei complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e com as diretrizes orçamentárias da 
União para aqueles anos.

 ..............................................................
§ 4º Os recursos orçamentários calcu-

lados na forma do § 3º deste artigo serão 
aplicados exclusivamente pelos partidos po-
líticos e respectivos candidatos nas campa-
nhas eleitorais.

Art. 39. O partido político pode receber 
doações de pessoas físicas brasileiras para a 
constituição de seus fundos.

 ..............................................................
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos 

deverão distribuir parte dos recursos financei-
ros recebidos através do Fundo Especial de 
Assistência Financeira aos Partidos Políticos, 
fundo partidário, na forma dos §§ 3º e 4º do 
art. 38 [já lido], observado o disposto no art. 
5º, inciso VIII, e o seguinte [também já lido]:

I – aos órgãos estaduais, para as elei-
ções de governador de estado ou do Distri-
to Federal, senadores, deputados federais, 
deputados estaduais e distritais, até 2/3 dos 
recursos financeiros recebidos, na proporção 
dos votos obtidos na última eleição geral para 
a Câmara dos Deputados;

II – aos órgãos municipais, para as elei-
ções de prefeitos municipais e vereadores, até 
95% dos recursos financeiros recebidos, na 
proporção dos votos obtidos na última eleição 
geral para a Câmara dos Deputados.

Art. 2º Os arts. 23, 24 e 28 da Lei 9.504, de 30 
de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguin-
tes redações: 

Art. 23.  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................

III – mecanismo disponível em sítio do 
candidato, partido ou coligação na rede mundial 
de computadores, Internet, permitindo inclusi-
ve o uso de cartões de pagamento de débito 
e crédito e que deverá atender aos seguintes 
requisitos [e aí já estão na própria lei].

Art. 24. É vedado aos partidos políticos 
e aos candidatos receberem doações em di-
nheiro, ou estimados em dinheiro, oriundas de 
pessoas jurídicas e de estrangeiros, destinadas 
às campanhas eleitorais.

Parágrafo único. A infringência da veda-
ção estabelecida no caput sujeita os partidos 
e os candidatos às penalidades previstas em 
lei, inclusive ao indeferimento ou cassação do 
respectivo registro ou diploma.

Art. 28.  ..................................................  
§ 4º Os partidos políticos, as coligações 

e os candidatos são obrigados, durante a cam-
panha eleitoral, a divulgar pela rede mundial 
de computadores, Internet, nos dias 30 de 
agosto e 30 de setembro, relatório discrimi-
nando os recursos em dinheiro que tenham 
recebido para financiamento da campanha 
eleitoral, exigindo-se a indicação dos nomes 
dos doadores e os respectivos valores doados 
e os gastos que realizarem em sítio criado pela 
Justiça Eleitoral para esse fim.

Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as 
instruções necessárias à execução do disposto na 
presente lei.

Portanto, Sr. Presidente, estamos reformulando 
o nosso voto em separado, com a seguinte conclu-
são; por todo o exposto, concluímos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011 e pela 
prejudicialidade do PLS nº 373, de 2008, na forma da 
emenda substitutiva que abaixo subscrevemos.

Portanto, Sr. Presidente, para não tomar tanto 
tempo, estou lendo a nova redação.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Só para ler a emenda substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, Senador Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, apenas para fazer uma citação de um 
companheiro do PRB do seu Estado do Ceará, seu 
suplente Miguel, e que hoje visita a Comissão – e V. 
Exª fez menção. Quero dizer que o meu Partido espera 
que V. Exª dispute e ganhe o Governo para que Miguel 
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possa assumir sua cadeira aqui e o PRB se engran-
decer com mais um Senador nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Registro também com prazer a presen-
ça do Deputado Federal Edson Silva, que nos visita 
aqui hoje.

Senador Pimentel terminou o relatório. O Sena-
dor Demóstenes pediu a palavra?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Não. Já li aqui.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A matéria está em discussão.

Eu quero registrar aos senhores que essa mesma 
matéria já foi discutida pelo Senador Humberto Costa, 
Senador Aloysio, Senadora Marta Suplicy, Senador 
Simon e Senador Valadares. Dando sequência à ins-
crição, o próximo orador inscrito é Senador Randolfe 
Rodrigues. (Pausa.) Ausente.

Senador Jorge Viana (Pausa.) Ausente.
Senador Demóstenes Torres. V. Exª tem a pala-

vra, pela ordem de inscrição.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Sr. Presidente, acho que a matéria já está mais 
do que discutida. Eu também só vejo sentido no finan-
ciamento público com lista fechada. Lista fechada foi 
descartada e eu também sou contra. O Senador Pedro 
Taques alega até que é inconstitucional. De sorte que 
vou votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Para discutir a matéria, próximo orador, 
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.) Ausente.

Senador Pedro Taques, pela ordem de inscrição.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, eu entendo que o financiamento público, 
conceitualmente, seja o melhor, mas desde que te-
nhamos votação em lista. Porque a divisão do finan-
ciamento em lista aberta dificulta a igualdade no pro-
cesso eleitoral.

Eu entendo, e já manifestei isso anteriormente, 
que a lista fechada no Brasil é inconstitucional. Então, 
existe uma prejudicial.

Existem casos, por exemplo, na Itália, de 1970 a 
1993, em que foi adotado o financiamento público. E 
isso não reduziu o chamado caixa dois, três, quatro. 
Conceitualmente eu sou favorável ao financiamento 
público, mas isso precisa da lista e a nossa Constitui-
ção, a meu juízo, ela veda essa lista fechada. Por isso...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se-
nador, permite um aparte?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com 
muita honra, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não 
pode existir uma hipótese de que a gente votasse dois 

votos: primeiro o voto em lista – eu voto na lista do 
PDT. Escolhido o voto na lista do PDT, eu vou lá e es-
colho o meu candidato dentro da lista. Em vez de ficar 
como hoje em que querem o voto em lista fechada e a 
direção do partido faz a lista como bem entende e eu 
não tenho liberdade nenhuma, se fizer isto: eu voto no 
partido, então a minha lista é a do PDT. Mas, depois, 
eu vou lá na lista do PDT e escolho o meu candidato. 
Não dá para fazer isso?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Res-
pondendo, Sr. Presidente, para mim não existe incons-
titucionalidade pela metade. Ou é inconstitucional ou 
não é inconstitucional. Eu entendo e existem posições 
abalizadas posicionando-se contrariamente a esse meu 
entendimento – é bom que se diga em nome da ho-
nestidade intelectual –, existem grandes doutrinadores 
no Brasil que entendem que o voto em lista fechada 
é constitucional. Existem pessoas abalizadas, inclusi-
ve doutrinadores que já escreveram sobre isso. Mas 
eu entendo que a votação em lista é inconstitucional. 
Ela pode ser pela metade ou inteira. Por exemplo, a 
discussão que está sendo feita na Câmara dos Depu-
tados vai chegar aqui e nós vamos ter que nos debru-
çar sobre isso. Porque o art. 60, § 4º da Constituição 
afirma que o voto tem que ser direto e esse voto dire-
to recomenda que não existam intermediários, sejam 
pessoas físicas, jurídicas, entre o titular do poder, que 
é o povo, e aquele que vai exercer o poder. Se a lista 
– ao meu raciocínio, existem posições abalizadas de 
outra forma – é inconstitucional eu não posso votar no 
financiamento dessa forma.

Então, respondendo ao Senador Pedro Simon, 
que trouxe esse argumento forte, eu vejo que não exis-
te inconstitucionalidade pela metade; se a metade vai 
ser na lista ou não, nós vamos ter um obstáculo que 
temos que superá-lo. De que maneira? A Constituição 
estabelece isso como uma regra que não pode ser 
modificada. Agora, a pergunta que dever ser feita é a 
seguinte: estas cláusulas pétreas têm quer ser eter-
nas? Os mortos podem vincular os vivos?

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O próximo orador inscrito é o Senador 
Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, a minha contribuição será bastante breve, 
até porque redundante, e V. Exª se lembrará de Sena-
dores que aqui estão e participaram das discussões 
da Comissão de Reforma Política, presidida com ex-
trema eficiência pelo Senador Dornelles, eu lá alertava 
que, na minha compreensão, nós sequer deveríamos 
discutir a questão do financiamento público se even-
tualmente a questão da lista fechada fosse derruba-
da. Não havia ainda ocorrida aquela votação. E fui, 
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inclusive, acusado por alguns de estar fazendo uma 
premonição; na verdade, era uma avaliação que facil-
mente nos permitia constatar que havia uma maioria, 
na Comissão da Reforma Política, contrária à lista fe-
chada, não obstante os méritos dos argumentos muito 
consistentes a seu favor.

Não me parece possível – e aqui o Senador Aloy-
sio já sobre isso se expressou, assim como o Senador 
Pedro Taques, o Senador Demóstenes – compatibilizar 
o sistema que não o da lista fechada com financiamen-
to público, sem corrermos o risco de desmoralizarmos 
ou expormos mais ainda o nosso sistema eleitoral.

Dessa forma, Sr. Presidente, para não tomar mais 
o tempo de V. Exª, eu quero apenas lembrar que te-
nho até simpatia pelo sistema, eu voltaria a discuti-lo 
no momento em que precedesse a essa discussão a 
aprovação da lista fechada. Não ocorrendo, na verdade 
foi derrubada a lista fechada, não me parece possível 
incorporarmos a questão do financiamento público no 
sistema proporcional ou mesmo no sistema misto, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Lembro aos Srs. Senadores que ainda 
temos duas matérias, além desta, que são terminati-
vas nesta Comissão, para o dia de hoje.

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
pela ordem de inscrição.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, eu tenho que apresentar uma justificativa, 
porque já me manifestei aqui há alguns anos favora-
velmente ao financiamento público de campanha. E fui 
inclusive o Relator de um projeto aprovado no Senado 
Federal e remetido à Câmara dos Deputados.

Mas sou obrigado a rever o posicionamento, em 
razão do que estamos assistindo no país. Não há me-
canismos eficientes de fiscalização e controle.

Na teoria a proposta é ótima, seria um grande 
avanço, mas na prática ela se torna inviável, Sr. Pre-
sidente, porque nós teríamos financiamento público e 
financiamento privado incontrolável, o caixa 2, a com-
pra de siglas para aumentar o tempo de televisão, por 
exemplo, e evidente que o processo de corrupção, 
que começa na campanha eleitoral, em continuida-
de na administração pública. Parcela ponderável da 
corrupção que há na administração pública tem ori-
gem nas campanhas eleitorais. Mas nós não estamos 
ainda nesse estágio com os mecanismos adequados 
de fiscalização e controle, e estaríamos, ao invés de 
resolver uma situação, acrescentando componentes 
que poderiam inclusive tornar o processo ainda mais 
promíscuo do que é hoje.

Quem sabe, um dia, possamos voltar a debater o 
financiamento público de campanha e aprová-lo aqui? 
Tomara que isso venha a ocorrer.

Mas estamos muito longe disso ainda, Sr. Presi-
dente, temos que caminhar demais para chegarmos 
a esse estágio.

Em relação a minha proposta que foi conside-
rada prejudicada pelo Relator, o Senador Aloysio Nu-
nes o fez corretamente, pois ela já está contemplada 
na legislação. Como disse o Senador Aloysio, nosso 
projeto foi pioneiro, mas, depois dele, a legislação já 
incorporou a tese, e nós, portanto, temos o projeto 
prejudicado, á razão da sua exclusão na votação. Eu, 
que estou acostumado a perder aqui, neste caso não 
estou perdendo, Sr. Presidente. Neste caso, houve uma 
vitória por antecipação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Próximo orador inscrito, pela ordem de 
inscrição, o 15º orador, Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, defendo entu-
siasticamente o financiamento público exclusivo das 
campanhas eleitorais. Acho que todo esse elenco de 
casos de corrupção que vem se sucedendo uns aos 
outros, enlameando a classe política e fazendo com 
que o político cada vez mais perca a credibilidade pe-
rante a população, decorre do financiamento privado.

Eu defendo o financiamento público. Muita gente 
diz: “Mas usar dinheiro do contribuinte para financiar 
campanha e candidatos?!”. E eu replico: custará 10% 
do que custam para o País as eleições hoje. Por outro 
lado, defendo o financiamento público para que todos 
os eleitos não estejam jungidos a seus financiadores, 
para que o Parlamento possa deliberar com mais in-
dependência, com mais isenção, para que cada parla-
mentar não dependa daquele que o financiou.

Eu defendo o financiamento público como a pro-
vidência básica para o combate à corrupção. Se esta 
Comissão não aprovou a lista fechada, isso não é mo-
tivo para que não se aprove financiamento público, até 
porque, no plenário, nós poderemos aprovar a lista fe-
chada, no plenário poderemos aprovar o distrital misto, 
que seria um grande aperfeiçoamento democrático.

E tão importante quanto financiamento público é 
a propaganda eleitoral ao vivo, Sr. Presidente. Hoje, o 
custo das eleições majoritárias, principalmente, tornou-
-se exorbitante, exatamente pela pré-produção dos 
programas eleitorais.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
voto com entusiasmo nesse projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem de inscrição, a próxima 
oradora inscrita é a Senadora Marta Suplicy.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Que-
ro parabenizar o brilhante discurso, a melhor defesa 
que vi até agora sobre o financiamento público, feita 
pelo Senador Luiz Henrique.

E compartilho, assino embaixo de todos os argu-
mentos que V. Exª levantou. O grande combate à cor-
rupção neste País será a lista fechada. E o argumen-
to usado de que não é porque foi derrubado aqui que 
não será modificado no plenário também é verdadeiro.

E quero mais, respondendo ao argumento de que 
financiamento público exclusivo, sem lista fechada, 
não é possível: o Deputado Fontana, que é o Relator 
na Câmara, já está com uma proposta muito interes-
sante que mostra como isso é possível. A distribuição, 
inclusive, dos recursos, já está em sua proposta: 12% 
para eleição do presidente, 20% para governador e 
por aí afora.

E respondendo...
Por favor.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
respondendo ao argumento do Senador Aécio, de que 
qualquer regra de distribuição de recursos fere a au-
tonomia partidária, que o Senador levantou na outra 
discussão, se assim fosse, inúmeras disposições da lei 
dos partidos políticos seriam inconstitucionais, como 
o art. 44, que define as possíveis formas de aplicação 
do fundo partidário. Só vou dar alguns exemplos para 
não me alongar. Olhem o que diz o art. 44:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidá-
rio serão aplicados:

I – na manutenção das sedes e serviços do par-
tido, permitido o pagamento de pessoal a qualquer 
título, observado, nesse último caso, o limite máximo 
de 50% do total;

II – na propaganda doutrinária e política.
E aí diz exatamente como tem que ser. Então, 

não estaria sendo violada a Constituição.
Era isso que eu tinha a dizer. Sou a favor de lis-

ta fechada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – O próximo orador inscrito é o Senador 
Valadares.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, somente para informar à 
Comissão que tanto a federação de partidos políticos, 
que foi rejeitada aqui, como a questão da lista preor-

denada podem ser objeto de apreciação pelo Plenário, 
uma vez que nós apresentamos, com a assinatura de 
mais de 27 Senadores, uma emenda à extinção das 
coligações, criando a federação de partidos políticos e 
também recompondo a questão da lista preordenada. 
Tudo no plenário. Então, tudo que nós estamos discu-
tindo aqui sobre a rejeição de propostas, a exemplo da 
federação de partidos políticos, financiamento público 
e lista preordenada, ainda pode ser objeto de atenção, 
de deliberação pelo Plenário.

No que toca ao financiamento de campanha, a 
Câmara dos Deputados, através de sua Comissão 
Especial, já aprovou o seu relatório, o seu parecer, 
dispondo sobre vários aspectos da reforma política, 
inclusive financiamento público de campanha. Através 
desse relatório, nós estamos vendo que o Relator pro-
põe a criação de um fundo, formado por doações de 
pessoas físicas e jurídicas e também por financiamento 
público. Quer dizer, é um misto de financiamento público 
com financiamento privado. É isso que está adotando 
a Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Na 
mesma linha, o Senador Pimentel, digo melhor, o nosso 
Senador... Meu Deus, quem apresentou o...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O voto em separado foi o Senador 
José Pimentel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Foi o José Pimentel.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Senador Antonio Carlos, até me permita...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O Senador Pimentel apresentou um 
voto em separado, dispondo também sobre os dois 
financiamentos, só que excluindo o financiamento da 
pessoa jurídica.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Senador, há um questionamento que eu acho 
que V. Exª vai fazer e que eu gostaria de fazer também.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) -Pois não.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Estão dizendo que o financiamento será público, 
mas o art. 39 do que propõe o Senador José Pimentel 
diz justamente isto: o partido político pode receber do-
ação de pessoas físicas...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) -Pessoa física.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – brasileiras para a constituição de seus fundos. 
Quer dizer, então, tem dinheiro também privado; está 
no partido.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É o que eu disse.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
isso mesmo. Retira a pessoa jurídica que hoje tem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, o financiamento não é só público; o fi-
nanciamento também é privado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) -Exatamente. É o que eu estou dizendo aqui.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É pior ainda. Eu também discordo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ele admite as duas fórmulas: o privado 
e o público.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Aí já misturou.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Só que ele exclui a pessoa jurídica, não 
é, Senador Pimentel?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –(Inaudível.)

(Intervenções fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Concluiu, Senador Valadares? Concluiu?

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Para concluir, eu votarei de acordo com o voto 
em separado... Eu estarei com o voto em separado do 
Senador Pimentel e, em seguida,...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O voto em separado só será colocado 
em votação se for derrotado o voto do Relator, Sena-
dor Aloysio.

Concluiu V. Exª?
O próximo orador inscrito é o Senador Dornelles, 

mas, antes de passar a palavra ao Senador Dornel-
les, eu registro aqui, com prazer, a presença também, 
hoje, do Prefeito de Mombaça, Wilame; do Vereador 
Beto Vieira; do Secretário de Saúde, Paulo de Tarso; 
e do Vereador de Fortaleza, Vitor Valim, que está aqui 
entre nós.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
A candidatura está forte.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A candidatura do Vitor Valim a Verea-
dor está posta novamente.

Passo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente, eu me posiciono contrariamente 
ao financiamento público exclusivo de campanha. Eu 
acho que esse problema de caixa dois não tem nada a 
ver com financiamento público ou privado. Pode-se ter 
caixa dois nas duas situações. Além disso, eu admito 
que qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, tem 

direito de participar do processo eleitoral, e, se quiser 
apoiar o candidato com o qual ele tem uma identidade 
de princípios, eu não vejo objeção, dentro dos termos 
da lei, a que exista esse financiamento privado.

O que eu acho, Sr. Presidente, é que o financia-
mento público obriga cada cidadão do Brasil... Chamo 
atenção para o artigo muito apropriado do jornalista 
Elio Gaspari, hoje publicado no jornal O Globo e na 
Folha. O financiamento público significa que o dinheiro 
de cada cidadão vai ser transferido para partidos políti-
cos com os quais ele, muitas vezes, não tem afinidade.

Mas eu quero dizer o seguinte: a minha posição 
em contrário não é nem por esses argumentos; eu não 
vou me basear nesses argumentos. Eu acho inviável, 
impossível haver financiamento público com votação 
aberta. Eu não sei como implementar. A implementa-
ção traria distorções enormes.

Por esse motivo, tendo esta Casa rejeitado o 
voto de lista, eu me posiciono contra o financiamen-
to público exclusivo e a favor do parecer do Senador 
Aloysio Nunes.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Antes de passar a palavra ao último 
orador inscrito, lembro aos Srs.

Senadores, que, além desta matéria, ainda há 
matérias que serão votadas nominalmente no plenário 
da Comissão no dia de hoje.

O último orador inscrito é o Senador Inácio Arruda, 
para passarmos ao processo de votação, em seguida.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, primeiro, quero aproveitar para cumpri-
mentar o nosso amigo Miguel Dias, seu suplente. Seja 
muito bem-vindo à nossa Comissão. Talvez nós pos-
samos dizer, sem demérito a nenhuma Comissão, que 
esta é a Comissão mais importante do Senado Federal.

Esta é uma matéria que temos debatido intensa-
mente, e é fato, anunciou aqui o Senador Pedro Taques, 
que se trata de uma matéria controversa, com vários 
especialistas considerando que nós podemos fazer 
alterações sem mexer na Constituição, e vários outros 
que consideram que é possível alterarmos essas po-
sições, se, antes, fizermos mudanças constitucionais.

Nessa questão de partido e na questão eleito-
ral, a Constituição foi sábia, porque ela... Inclusive em 
relação à matéria anterior que nós votamos, que trata 
da repartição dos recursos com coligações – se soma 
partido ou se não soma –, também poderíamos arguir 
a questão da constitucionalidade, porque, digamos as-
sim, a coligação está ligada à questão constitucional. 
Quer dizer, paralelamente, também se poderia levan-
tar essa hipótese.

É assunto controverso. Nós defendemos inten-
samente o voto em lista, com um sentido, porque nós 
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temos muitos setores divergentes. Qual é o nosso 
sentido? O sentido de que você fortalece a estrutura 
partidária brasileira, porque é a estrutura partidária o 
centro do debate, da discussão e das decisões políticas 
no País. Então, são os partidos. Você tem que fortale-
cer os partidos, deixar que os seus programas sejam 
expostos publicamente, e o método mais adequado, 
encontrado na maioria esmagadora dos países, é exa-
tamente o voto em lista. É assim na maioria dos países 
da Europa, é assim na maioria dos países da América 
do Sul: voto em lista. E o voto em lista, evidentemen-
te, facilita o processo de financiamento. Não é ruim o 
financiamento público. É bom o financiamento público.

Concordo, sim, com o nosso Senador peeme-
debista, Governador de Santa Catarina: é muito mais 
barato. Muito! Acho que é isto mesmo: deve chegar 
a 10% o valor da eleição. Acho que o cálculo é esse. 
Imaginem se nós pudermos reduzir esses gastos as-
tronômicos de campanhas eleitorais no Brasil pelo 
financiamento público! Acho que nós deveríamos ir 
por esse caminho.

O Senador Pimentel, no seu voto em separado, 
busca uma forma mais engenhosa de resolvermos o 
problema do financiamento público mesmo com a si-
tuação de rejeição da lista. Acho que foi isto que ele 
buscou: adequar, encontrar um caminho ajustado.

Por isso, Sr. Presidente, defendemos aqui o voto 
em lista, vamos defender no Plenário, consideramos 
adequado o voto em separado apresentado pelo Se-
nador Pimentel. Meu caro Senador Aloysio Ferreira, 
também com todo respeito, V. Exª tem feito um traba-
lho e demonstrou isso ao anunciar a matéria do Se-
nador Jorge Viana, que também encontra caminhos 
adequados, justos.

Eu votaria com o Senador Pimentel, evidentemen-
te se for rejeitada a posição do senador Aloysio Ferreira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – íamos encerrar a discussão, mas pe-
dem a palavra os Senadores Petecão, Pedro Simon e 
o meu Líder, Renan Calheiros.

Senador Petecão tem a palavra.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 

Trinta segundos. Sr. Presidente. Na verdade, ouvindo 
atentamente os nossos especialistas, nossos Sena-
dores que se dedicaram mais ao tema, tive a preocu-
pação de conversar com as pessoas mais humildes. 
Com o povo, porque, na verdade, a conta sempre quem 
paga é o povo.

Lembro que, em uma reunião lá no Município 
de Cruzeiro do Sul, um cidadão muito humilde me fez 
a seguinte pergunta: “Senador Petecão, já contribuí-
mos – porque, queira ou não queira, quem paga é o 

contribuinte – com esse tal de fundo partidário, que é 
para estruturar e fazer com que os partidos funcionem. 
Já contribuímos com esse fundo partidário. Agora vo-
cês estão querendo que possamos também bancar a 
campanha de vocês”. Essas são as palavras daquele 
cidadão. Então, penso que esse financiamento público 
soa muito ruim ao ouvido da população. Das pessoas 
que realmente pagam, o nosso contribuinte. E a minha 
preocupação é que essas pessoas que detêm o poder 
possam participar de eleições de uma forma desigual, 
porque aí terão o financiamento público e também o 
apoio do privado. Portanto, a nossa posição é contra o 
financiamento público, em respeito ao povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Próximo orador, o 20º inscrito, Sena-
dor Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, primeiro confesso que estou meio tonto. 
Nunca pensaria que o Senador Aloysio fosse contra a 
verba pública de campanha. Os argumentos dele são 
ponderáveis, mas acho que essa votação, votarmos 
contra a verba pública de campanha, é um sinal que 
aparecerá muito negativo perante a sociedade, porque 
a sociedade interpreta a importância da campanha 
com verba pública.

O ilustre orador que me antecedeu diz que a socie-
dade encara mal a verba pública de campanha. Encara 
mal no sentido de que não entende o que acontece. Um 
dos grandes escândalos que existe hoje neste País é 
a campanha política; um dos grandes escândalos que 
existe na eleição, hoje, é o dinheiro das empreiteiras, 
o dinheiro gasto nas campanhas eleitorais. Quando o 
meu querido amigo Dornelles diz que acha normal que 
alguém que tenha o seu dinheiro dê para alguém que 
acha favorável, eu, com todo respeito discordo, por-
que acho que o normal, o que estamos caminhando 
é no sentido de um voto em que todos os candidatos 
disputem em igualdade de condições. Vou votar uma 
emenda que vem aí, logo depois, do limite por gasto 
do candidato. Cada candidato não pode gastar mais 
do que tanto, com público, privado e o diabo que o car-
regue, mesmo com dinheiro dele. Pode ser milionário, 
mas, se é candidato, não pode gastar mais do que a 
verba determinada na sua campanha. É para isso que 
temos que caminhar.

Portanto, com toda sinceridade, acredito que o 
gasto público em campanha é absolutamente impor-
tante, porque é infinitamente mais barato que o es-
cândalo. Não só o escândalo do mar de dinheiro que 
se gasta na campanha, como o escândalo que toda 
a corrupção que falamos se inicia na campanha. É na 
hora da campanha que a empreiteira... É na hora da 
campanha com fulano de tal... Dá o dinheiro, elege o 
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fulano de tal e, elegendo o fulano de tal, assume um 
compromisso, depois ele vai pagar.

Olha, creio que tenho muitas restrições à lista 
fechada. Ela até seria o ideal, penso que seria muito 
bacana se o Brasil tivesse partidos sérios, partidos 
responsáveis e lista fechada, onde cada direção par-
tidária iria escolher os melhores, os mais capazes, os 
mais competentes, para ter credibilidade para que a 
sua lista fosse a mais aceita. Mas no Brasil, cá entre 
nós, lista fechada é o candidato a Presidente, é a mãe, 
é o pai, é a namorada, é o filho, é a avó... Quer dizer, 
passa a ser um ridículo que não dá para pensar. Por 
isso, apresento a tese para ser discutida. Podemos 
votar lista fechada, sim. PMDB. Mas, depois da lista 
fechada, tenho um segundo voto. Na lista, voto em 
quem eu quero. É uma coisa que pode ser discutida, 
debatida. Agora, nesse momento, creio que devemos 
fixar, pelo menos que, na hora de votar, quando vier, 
na semana que vem, o voto sobre limite de gasto, acho 
que a Casa vai aceitar...

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Senador Pedro Simon, permite-me um aparte? A lista 
fechada, na nossa proposição, se estabelece com cada 
convencional votando em cinco nomes.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
é melhor.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
E, a partir daí, se estabelece a ordem da lista.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
é melhor. Acho que na semana que vem...

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Isso reduz o mandonismo nos partidos.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Concordo. Na semana que vem, creio que votaremos 
pelo menos – e o Senador Aloysio me diz que sim – o 
limite de gasto de campanha. Quer dizer, todo candi-
dato pode gastar até tanto, seja ele quem for.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O projeto solicitado por V. Exª estará 
em pauta, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
voto a favor da lista fechada, mas faço um apelo ao 
ilustre autor do voto em separado. 

Senador Pimentel, pediria a V. Exª que tirasse 
o art. 39.

“O partido político pode receber doações de pes-
soas físicas brasileiras para constituição dos seus 
fundos.”

Acho que se vai ser verba pública de campanha, 
não há razão de se ter esse artigo. Portanto, com sin-
ceridade, tiraria também esse artigo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – A 
intenção, nosso Pedro...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vou pedir permissão ao Senador Pe-
dro Simon para interrompê-lo, tendo em vista que o 
Senador Flexa Ribeiro encontra-se aqui em nossa 
Comissão, acompanhado do Presidente do Parlatino e 
ex-Presidente da Assembleia Nacional do Panamá, Sr. 
Elias Castilho; do Presidente da Assembleia Nacional 
do Equador, Sr. Fernando Cordeiro; do ex-Presidente 
do Senado do Chile, Sr. Jorge Pizarro, Senador da 
República do Chile; da Embaixadora do Panamá no 
Brasil, Sra. Gabriela Carda; e do Ministro da Embai-
xada do Equador, Embaixador do Chile, Sr. Santiago, 
que se encontra aqui entre nós.

Agradeço a visita e a presença de tão ilustres fi-
guras que nos visitam nesta manhã e devolvo a palavra 
ao Senador Pedro Simon, para concluir.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Em 
face de uma solicitação do Senador Pedro Simon, Sr. 
Presidente, um segundinho.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pois não. Tem a palavra, Senador.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Nos-
so Senador Pedro Simon, a intenção de trazer a con-
tribuição da pessoa física é para dialogar com o que 
está sendo feito na Câmara, porque a Câmara Federal 
está tentando construir o entendimento sobre financia-
mento público, que consiste... A definição não tem um 
percentual, conforme V. Exª tinha levantado na reunião 
passada, que era de R$7,00. Desaparece. A definição é 
feita no orçamento do ano da eleição, votado pelo Con-
gresso Nacional, ou seja, em cada eleição vamos votar 
esse montante. Esses recursos não vão para o Partido. 
Vão para o fundo partidário. A distribuição é feita nas 
regras que o Tribunal Superior Eleitoral hoje define. A 
contribuição da pessoa jurídica é feita exclusivamente 
no fundo partidário, fundo de financiamento partidário, 
como hoje já é feito. Lá eles autorizam que a pessoa 
física possa contribuir ao fundo partidário público e ao 
partido, que é o que está no art. 39. Portanto, no art. 
39, estamos excluindo a pessoa jurídica. A intenção é 
dialogar com o que a Câmara está propondo.

Nosso voto primeiro ia em outro sentido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Até 

nesse sentido seria...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) -Senador Pedro Simon, V. Exª tem a 
palavra para concluir. Ainda temos o Senador Renan 
Calheiros.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Estou encerrando.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Por favor.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Até 
nesse sentido, acho que seria interessante retirar o ar-
tigo para ficarmos com a nossa posição. Vamos depois 
debater com a Câmara. Acho que seria interessante. 
Tiramos. Ele tem outra posição. Vamos debater. Faria 
um apelo ao Senador para que retirássemos o art. 39.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Senador Pedro Simon, só para esclare-
cer V. Exª. O voto em separado...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sei 
que foi aprovado o voto em separado.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vou dar a palavra a V. Exª.

Assim que tivermos votado a matéria, se a matéria 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, dou a palavra a V. 
Exª para V. Exª fazer um apelo na questão do voto em 
separado. Não estamos debatendo o voto em separado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Como vou votar com o Senador, já quero dizer que 
voto com ele, mas que sou contra o art. 39. Se for o 
caso, pedirei a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – No momento oportuno, dou a palavra 
a V. Exª para V. Exª fazer a solicitação ao Senador 
José Pimentel. Se ele já, de pronto, atender a V. Exª, 
já pode retirar do relatório. No momento oportuno, dou 
a palavra como relator. Ele retira ou mantém.

Agora, para encerrarmos a discussão e começar-
mos a votação dessa matéria, porque temos matéria 
nominal depois, concedo a palavra ao Líder Renan 
Calheiros.

Tem a palavra V. Exª, Senador Líder Renan Ca-
lheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) – 
O tema do financiamento de campanha está na base da 
nossa cultura política, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
e acaba sendo origem, matriz dos fatos que afetam a 
política como um todo, caixa 1, caixa 2, essas coisas 
que o Brasil e outros países infelizmente conhecem.

Claro, Sr. Presidente, que a mudança para o fi-
nanciamento público de campanha, a mudança pura e 
simples, não vai solucionar definitivamente o problema. 
Não é essa evidentemente a pretensão. É que esse 
problema seja solucionado por si só com a mudança 
para o financiamento público.

Isso é um avanço, Sr. Presidente. Ele vai, dentre 
outras coisas, e queria ressaltar isso aqui, clarear os 
gastos, vai, Sr. Presidente, poder especificar mais clara-
mente os gastos compatíveis com os recursos de cada 
candidato e de cada Partido. Claro que, ao especificar 
isso claramente, vai poder ensejar um controle maior 

da eleição e, consequentemente, baratear a própria 
eleição. Esse é o argumento principal.

Queria até pedir desculpas ao Senador Dornelles, 
querido amigo, a quem sempre segui. Pedir desculpas 
ao Aloysio, que é o Relator da matéria. Mas acho que 
fazer reforma política no Brasil sem enfrentar o finan-
ciamento da campanha não significa fazer reforma 
política. Sempre defendi esse ponto de vista. Sou pelo 
financiamento público da campanha. Acho que vamos 
discutir fórmulas para compatibilizar o financiamento 
público de campanha com qualquer sistema de voto 
que vamos ter de adotar, tanto no Senado como na 
Câmara Federal, dentro dessa reforma política.

Em síntese, Sr. Presidente, é essa a posição que 
eu gostaria de encaminha.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Obrigado, Senador Renan Calheiros.

Vou colocar em votação o PLS n° 268.
Quem vota com o Relator, Senador Aloysio Nu-

nes Ferreira, vota “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Quem vota com o Aloysio, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Quem vota com o Relator, vota “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – É porque está rejeitando. Ok. “Sim”. Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado sempre pela ajuda de vocês.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Acho eu vocês estão mais cansado 
do que eu.

O certo é quem vota com o Relator, Senador Aloy-
sio Nunes, quem for contra o financiamento público de 
campanha, vai votar “não”, com o Relator.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – O “não” é contra o financiamento público de 
campanha.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O “não” é com o voto do Relator.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Que é contra o financiamento público exclusivo.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Que é contra o financiamento público.

Quem for a favor do financiamento público vai 
votar “sim”; quem for contra, “não”.

Portanto, como vota o Senador José Pimentel?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Voto 

“sim”. Com o Projeto de lei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota a Senadora Marta Suplicy?
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Voto 
“sim”. Pelo financiamento público.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Como vota o Senador Pedro Taques?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com 
o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Com o Relator.

Como vota o Senador Antonio Carlos Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Financiamento público de campanha. 
O projeto.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Contra o Relator.

Como vota o Senador Inácio Arruda?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Financiamento público de campanha. Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota contra o Relator.
Como vota o Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – “Sim”.
Como vota o Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota “sim”
Como vota o Senador Renan Calheiros?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Roberto Requião?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Com o financiamento público.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Com o financiamento público. Então, 
vota “sim”.

Como vota o Senador Dornelles?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – ‘Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota “não”.
Como vota o Senador Sérgio Petecão?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 

– Eu voto com o Senador Aloysio Nunes. Contra o fi-
nanciamento público.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vota contra o financiamento público 
de campanha. .

Como vota o Senador Aécio Neves? (Pausa.)
Como vota o Senador o Senador Aloysio Nunes?
Relator. Conhecido.

Como vota o Senador Alvaro Dias?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Voto 

com o Relator, Sr. Presidente. “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Com o Relator.
Como vota o Senador Demóstenes Torres?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Com o
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Com o Relator.
Como vota o Senador Armando Monteiro?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 

Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Com o Relator.
Como vota o Senador Luiz Henrique?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

“Sim”. Pelo financiamento público.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – “Contra o Relator.
Como vota o Senador Ciro Nogueira?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Com 

o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Faltou alguém ser chamado? (Pausa.)
Como vota o Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Com o Relator. Senador Aloysio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – O homem das Américas.
Com o Senador Aloysio Nunes.
Peço à assessoria que...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, permita-me, enquanto apura?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Enquanto apura, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Quero agradecer o Presidente por haver apresentado 
o presidente do Parlatino e os outros parlamentares 
que vieram a Brasília, e convidar a todos para a reu-
nião, amanhã, no Rio de Janeiro. Abrirá às 10 horas, 
com o Governador Sérgio Cabral,..

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não. 
É na Assembleia Legislativa. Prefeito Eduardo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

A votação está nove a nove.
Com o devido respeito ao Senador Aloysio Nunes 

Ferreira, por uma questão de convicção pessoal, eu vou 
votar a favor do financiamento público de campanha.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Senador Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Indago se a gente poderia votar...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Tem de votar em separado.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – In-
dago se a gente poderia votar o relatório da PEC nº 40, 
que foi ao Plenário e voltou para apensar à PEC n° 29.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Tem de votar o voto em separado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Vamos concluir aqui. Agora, o voto em 
separado, do Senador José Pimentel.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Parece-me que o Senador Pedro Simon que vai 
apresentar um destaque ao art. 30

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Consulto antes o Senador José Pimentel.

Senador Pedro Simon, vou consultar...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 

Senador Pimentel parece que concordou.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Senador Pedro Simon, só um minutinho 
da sua atenção, porque, agora, se empatar, talvez, ele 
desempate em contrário.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O Senador José Pimentel apresentou 
um voto em separado, que vou colocar em votação. Mas, 
antes, como prometi, consulto o Relator José Pimentel, 
se ele acata a proposta do Senador Pedro Simon que 
retira o art. 39 do voto em separado de V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É o 
que trata da contribuição da pessoa física. Ouvindo 
nossos pares, vou retirar. Estou alterando o meu voto, 
retirando esse item da pessoa física.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Então, vou colocar em votação o voto 
em separado do Senador José Pimentel, com a exclu-
são Ele é o Relator e acatou a proposta do Senador 
Pedro Simon. É dessa forma que vou colocar em vo-
tação o substitutivo.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª já vai votar.

O substitutivo será submetido ao primeiro turno 
agora.

Em votação o substitutivo oferecido ao PLS nº 
268, de 2011, que trata de matéria terminativa. Portan-
to, a votação será nominal. O voto do Relator, vencido, 
é substituído pelo do Senador José Pimentel.

Pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – É o financiamento público exclusivo, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Está sendo votado o voto em separado, 
distribuído pelo Senador José Pimentel.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Do financiamento público exclusivo.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não, não. No voto em separado não 
pode pessoa jurídica. É só quem é público. É óbvio. O 
resto é conversa.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O voto em separado, com o devido res-
peito ao Senador Aloysio Nunes, é o voto apresentado, 
com a exclusão do art. 39. É o vencido. Vamos votar, na 
íntegra, o voto em separado do Senador José Pimentel.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Qual é (?) do voto do Senador José Pimentel mes-
mo? Manutenção do financiamento público exclusivo.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A aprovação do voto...

Senador Dornelles, Senador Pimentel, só um 
minutinho, por favor.

Vou colocar em votação o voto em separado, com 
exclusão do art. 39. O resultado é decisão de V. Exª.

Como vota a Senadora Marta Suplicy?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Pela ordem, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Só 

para registrar, a contribuição da pessoa jurídica e da 
pessoa física é feita ao Fundo Público Partidário; não 
é feita ao candidato.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Depois, passa para o candidato.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – E 
depois...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quer dizer, ele refaz uma virgindade 
do fundo partidário.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador José Pimentel, o voto de V. 
Exª já foi distribuído, já foi lido, já foi complementado, 
e eu vou colocar em votação, porque nós ainda temos 
outras matérias para discutir.
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Essa é a última matéria, Senador Dornelles, envia-
da a esta Comissão pelo Presidente do Senado, José 
Sarney, da Comissão que foi tão bem presidida por V. 
Exª. As decisões deste Plenário, democraticamente, 
são a favor ou são contrárias. É assim que, graças a 
Deus, nós vivemos neste País em democracia plena.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, eu queria cumprimentar V. Exª e 
apenas deixar claro que o que se está votando agora, 
acolhendo o voto em separado do Senador Pimentel, 
é a instituição do financiamento público exclusivo de 
campanha.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – É o voto do Senador José Pimentel, 
na forma em que ele está apresentado. Como vota a 
Senadora Marta Suplicy?

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
voto pelo substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Quem vota pelo substitutivo do Senador 
José Pimentel vota favorável ao substitutivo.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Voto 

contra o Relator. Voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota “não” ao Relator do voto em se-
parado?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Contra o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Contra o Relator.
Como vota o Senador Antonio Carlos Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Voto com o Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota acompanhando o voto em separado.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Com o voto em separado do Senador Pimentel e com 
a subemenda do Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Como vota o Senador Pedro Simon? 
(Pausa.)

Com o Relatório.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Com o relatório.
Como vota o Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Com o relatório. 
Como vota o Senador Renan Calheiros?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Como vota o Senador Roberto Re-
quião? (Pausa.)

Roberto Requião. (Pausa.)
Como vota o Senador Dornelles?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Petecão?
Como vota o Senador Aloysio Nunes Ferreira?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 

– Presidente, o senhor não vai me deixar votar não?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Quem é?
Petecão, larga o telefone e atenda o seu Presi-

dente.
Como vota o Senador Petecão?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 

– Presidente, eu gostaria de fazer um registro. Hoje 
é aniversário do Senador Valdir Raupp. Não há quem 
diga que ele está fazendo 70 anos. É tão jovem!

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Sessenta anos o Senador Raupp?

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Setenta. Eu voto “não”, contra o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não gostei da sua declaração de voto. 
Embora eu estivesse guardando para o final o registro 
do aniversário do Senador Valdir Raupp, V. Exª come-
teu uma injustiça com o Senador Valdir Raupp, dizendo 
que ele tem setenta anos.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Não. Ele vai fazer.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Daqui a dez anos.

Como vota o Senador Petecão, então?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 

– Voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O substitutivo do Senador Pimentel re-
úne os piores defeitos dos dois sistemas. Primeiro, é 
dinheiro público na campanha, sem o limite dos R$7,00 
por voto. É dinheiro público à vontade, a rodo. Segundo, 
é contribuição pública e privada não diretamente para 
o candidato, mas oculta, através do fundo partidário. 
Então, ela junta o que há de pior nos dois: a opacida-
de e a farra de dinheiro público no financiamento de 
campanhas, sendo que a desculpa de que isso inibe 
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a corrupção na vida política brasileira é uma desculpa 
esfarrapada, porque não é financiar.

As consultorias mirabolantes não são feitas para 
financiar campanha, os contratos frios com ONGs fajutas 
não são feitos para financiar campanha, os pagamen-
tos de empresas públicas para amigos passarem frente 
de outros não são feitos para financiar campanha. São 
feitos para pôr dinheiro no bolso, no bolso, dinheiro no 
exterior. Então, essa história de que o financiamento de 
campanha é a complementação da chamada faxina, no 
meu entender, é conversa mole para boi dormir.

Voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota “não” o Senador Aloysio Nunes.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Voto 

“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Vota “não”.
Como vota o Senador Demóstenes Torres?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – “Não”.
Como vota o Senador Armando Monteiro?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 

Vou votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Humberto Costa?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Eu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Luiz Henrique? 
(Pausa.)

Como vota o Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Como vota o Senador Ciro Nogueira?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Algum Senador deixou de votar? (Pau-
sa.)

Senador Raupp, já votou?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Já votei.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Valdir Raupp, já votou?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Pode votar ainda? (Pausa.)
Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Raupp, V. Exª poderia ter de-
sempatado na outra, né?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Votou “não”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vota “não”.

O Senador Luiz Henrique não estava aqui.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – É. Já foi embora.
Vamos proclamar o resultado, Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Não, não. Não empatou não. As duas propostas 
foram derrubadas.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Oito votos SIM; e dez NÃO.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Se quiser me nomear para fazer voto, eu faço, 
para mandar arquivar os dois.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Calma, calma, calma.

Eu tenho que designar, agora, o Relator do ven-
cido.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Dos vencidos.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Dos vencidos, são dois.

Senador Renan Calheiros, V. Exª vai assumir 
agora esta missão de ser o Relator do voto vencido. 
Fica, nesse caso...

Antes do Senador Renan Calheiros apresentar 
o resultado, eu coloco em votação.

Srs. Senadores, em votação a declaração de pre-
judicialidade do Projeto de Lei n° 373, de 2008. Trata-se 
de matéria terminativa, portanto nominal novamente.

Quem vota pela prejudicialidade do projeto vota 
“sim”.

Como vota o Senador José Pimentel?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Prejudicialidade do projeto.
Srs. Senadores...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Srs. Senadores, nós vamos entrar no 
processo de votação nominal, Senador Pedro Simon.

Como vota o Senador José Pimentel?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Voto 

conhecido, voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Como vota a Senadora Marta Suplicy?
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É “sim”, é pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela prejudicialidade do projeto.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
prejudicialidade eu voto.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – “Sim”, todo mundo tem que votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Como vota o Senador Pedro Taques?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Senador Antonio Carlos Valadares?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –“Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Senador Inácio Arruda?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – “Sim”.

Senador Pedro Simon? Pedro Simon? (Pausa.)
“Sim”.
Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

“Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Renan Calheiros?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 

AL) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Roberto Requião? (Pausa.)
Ausente.
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – “Sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Sérgio Petecão?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 

– “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Aloysio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Alvaro Dias?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Demóstenes Torres?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Armando Monteiro?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
“Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Humberto Costa?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/ PT – PE) – 
“Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Valdir Raupp?

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
“Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Luiz Henrique? (Pausa.)

Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

“Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Ciro Nogueira?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – “Sim”.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O se-

nhor me pulou, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Senador Jorge Viana? (Pausa.)
Já completou?
Senador Jorge Viana e Senadora Ana Rita? (Pau-

sa.)
“Sim” e “sim”.
Fica prejudicado o PLS nº 373, de 2008.
Será comunicada a decisão da Comissão ao 

Presidente do Senado Federal, para ciência do Ple-
nário – nós ainda temos votações nominais ainda – e 
publicação no Diário do Senado.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Renan Calheiros. Senador 
Renan Calheiros.

Nós temos o próximo item da pauta.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Vamos votar, vamos votar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Petecão, olha o que você fez, Petecão? 
Está tumultuando a reunião, todo mundo quer abra-
çar o Senador Valdir Raupp. Mas vamos ao processo 
de votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Vamos votar, Presidente, porque há quórum 
ainda.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Depois ele vai pagar o almoço.
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Nós temos quorum, vamos votar a matéria, sim. 
Matéria extremamente importante o próximo item da 
pauta.

Senador Renan Calheiros, V. Exª já pode relatar?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Sr. Presidente, rapidamente.
O parecer do nobre Relator perdeu...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Votação nominal.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Foi derrotado, vencido, Sr. Presidente, e o substituti-
vo do Senador José Pimentel também. Portanto, não 
há nada a relatar, senão recomendar o arquivamento 
dessas duas proposições.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Relator do vencido.

Srs. Senadores...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

Eu posso proclamar o resultado?
Srs. Senadores, como os dois foram vencidos, o 

projeto vai ser arquivado aqui na Comissão, e eu pas-
so ao próximo item da pauta.

Matéria nominativa, será votada nominalmente 
aqui, extremamente importante.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Presidente, é possível a inversão de pauta? Porque...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não, porque essa votação é nominal e 
a outra não será nominal, Senador Armando Monteiro, 
com o devido respeito a V. Exª.

Vou pedir aos Senadores que permaneçam até 
o final desta reunião e depois o Senador Valdir Raupp 
deve pagar o almoço para todos nós.

Item 3 da pauta. Projeto de Lei do Senado nº 
93. Terminativo. Votação nominal. Matéria importante.

Os Srs. Senadores que não se encontram nesta 
Comissão sejam substituídos, que foram substituídos 
pelas assessorias barulhentas, eu peço permissão para 
que venha até o plenário desta Comissão.

FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 
43ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 31 DE 
AGOSTO DE 2011

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Bom dia a todos.

Havendo número regimental, declaro aberta a 
43ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da 1ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 54ª Legislatura do Senado Federal.

Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, propo-
mos a dispensa da leitura e a aprovação da Ata da reu-
nião anterior que já foi distribuída aos Srs. Senadores.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, nosso colega Renan 
Calheiros me avisou que vai levantar novamente a 
questão do financiamento público, a votação da se-
mana passada.

Pediria a V. Exª que, se fosse possível, lesse a 
Ata referente a esse tópico. A parte em que o Senador 
Renan Calheiros, designado por V. Exª como relator 
do vencido dá a sua opinião sobre o que fazer e, em 
seguida, qual foi a deliberação da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª será atendido na forma regimental.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, em seguida peço a palavra a V. Exª 
pela ordem para tentar aclarar essa situação que acho 
fundamental e importante.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pois não, Senador Renan Calheiros, 
V. Exª terá a palavra em seguida.

Vou ler a Ata.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – (...) Nós temos quórum, vamos votar 
a matéria, sim. Matéria extremamente importante o 
próximo item da pauta.

Senador Renan Calheiros, V. Exª já pode relatar?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Sr. Presidente, rapidamente.
O parecer do nobre Relator perdeu...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Votação nominal.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Foi derrotado, o vencido, Sr. Presidente, e o substi-
tutivo do Senador José Pimentel também.

Portanto, não há nada o que relatar, senão re-
comendar o arquivamento dessas duas proposições.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Relator do vencido.

Srs. Senadores...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

Eu posso proclamar o resultado?
Srs. Senadores, como os dois foram vencidos, o 

projeto vai ser arquivado aqui na Comissão, e eu pas-
so ao próximo item da pauta.

Matéria nominativa, será votada nominalmente 
aqui, extremamente importante.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – (...)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – É o texto que está transcrito na Ata.
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Senador Aloysio, com esse texto que está trans-
crito, posso colocar em votação a Ata?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim, perfeitamente. A minha memória 
não me traiu.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Onde está o equívoco, Sr. Presidente e Srs. Senado-
res? É que na forma do Regimento nós votamos, e V. 
Exª ressaltou várias vezes, que estávamos votando o 
Projeto nº 268. O voto que as lideranças recomenda-
ram, foram votos de aprovação ao projeto e contrário 
ao substitutivo do Senador Aloysio. Então, nós votamos 
9 a 9 e V. Exª desempatou com o voto “sim”, pela apro-
vação do Projeto, contrário ao substitutivo apresenta-
do pelo Senador Aloysio. Essa foi a primeira votação.

Portanto, o substitutivo não tinha outro caminho 
senão ir para o Arquivo. Substitutivo, porque ele havia 
perdido com o voto “sim” de V. Exª pela aprovação do 
Projeto. Em seguida, foi derrotado o voto em separa-
do do Senador José Pimentel. O que é que tem que 
prevalecer? Ao ler as notas taquigráficas, verificamos 
isto. O que tem que prevalecer é a primeira votação 
que houve, a votação que derrotou o substitutivo do 
Senador Aloysio e aprovou, consequentemente, como 
encaminhado por V. Exª, o Projeto nº 268, de autoria do 
Senador José Sarney, do Senador Francisco Dornel-
les e outros Srs. Senadores. É o que diz o Regimento.

Eu posso, se V. Exª me permitir, rapidamente,...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Tem a palavra V. Exª para fazer a leitura.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– ... explicar melhor, sobretudo para alguns Senadores 
que não participaram aqui daquela reunião.

Sr. Presidente, quando da apreciação do Projeto 
de Lei nº 268...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) (Faz soar a campainha.) – Senador Re-
nan Calheiros, desculpe-me interromper.

Eu vou pedir mais uma vez às assessorias... Es-
tou vendo aqui a presença do nosso querido Deputa-
do Aldo Rebelo, que foi o Relator do Código Florestal 
na Câmara. Sei que todo mundo quer dar sua opinião 
sobre essa questão do Código Florestal e há uma con-
versa paralela. Esta é uma Comissão de Senadores. 
Então eu pediria às assessorias e aos Senadores que 
tivessem um pouco de compreensão em relação a não 
colocar todas as assessorias aqui dentro, para que a 
gente possa escutar esta matéria.

Esta é uma matéria polêmica, o Senador Renan 
Calheiros está levantando um tema polêmico e eu 
não consigo entender, porque não quero ser grosseiro 
com as assessorias. Mas a gente insiste, eles pegam 
o telefone, ficam bem ao lado dos Senadores, fazen-

do barulho e não se consegue dirigir os trabalhos da 
Comissão. Quero pedir mais uma vez, por favor, edu-
cadamente, aos senhores assessores que permitam 
que os Senadores façam os comentários, tirem as suas 
dúvidas e façam os seus relatórios.

Senador Renan Calheiros, V. Exª tem a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Sr. Presidente, quando da apreciação do Projeto de 
Lei do Senado nº 268, de 2011, que dispõe sobre o fi-
nanciamento público exclusivo de campanhas eleitorais 
e dá outras providências, que tramitou nesta Comissão 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 373, 
de 2008, em caráter terminativo na Comissão, vê-se 
que o Presidente da Comissão, em cumprimento ao 
disposto no art. 58, § 2º, inciso I, da Constituição Fe-
deral, que diz o seguinte: “Às comissões, em razão da 
matéria de sua competência, cabe: I – discutir e votar 
projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do plenário, salvo se houver recurso de 
um décimo dos membros da Casa”, combinado com o 
art. 91 do Regimento Interno Senado (foi isso que em-
basou o posicionamento de V. Exª), que diz o seguinte: 
“As comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, 
dispensada a competência do Plenário, nos termos do 
art. 58, § 2º, I, da Constituição, discutir e votar I – pro-
jetos de lei ordinária de autoria de Senador, ressalvado 
projeto de código”, colocou em votação o Projeto de 
Lei do Senado, eu já expliquei aqui, V. Exª colocou em 
votação o Projeto nº 268, que tinha relatório contrário 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O que se votou, repito, e V. Exª repetiu e orientou 
mais uma vez dessa forma, o que se votou em cum-
primento à Constituição e ao Regimento foi o próprio 
Projeto e não o relatório. O Projeto recebeu 9 votos 
SIM e 9 votos NÃO, tendo o Presidente da Comissão 
desempatado com o seu voto “sim”. Ou seja, SIM ao 
Projeto que ficou aprovado com 10 votos SIM e 9 votos 
NÃO. Com esse resultado, ficou vencido o Relator da 
matéria, tendo em vista que seu relatório contrário ao 
Projeto não representava o pensamento da maioria da 
Comissão. Em seguida, o Presidente colocou em vo-
tação o voto em separado do Senador José Pimentel, 
favorável ao projeto, nos termos de um substitutivo que 
obteve, Sr. Presidente, apenas 7 votos “Sim” e 10 vo-
tos “Não”, tendo sido rejeitado. Portanto, o substitutivo 
foi rejeitado, o voto em separado também foi rejeitado, 
mas o projeto não foi rejeitado. A primeira votação tem 
de preponderar, e foi a votação em que venceu por 10 
votos a 9, repito.

O Projeto de Lei do Senado nº 373/2008 teve 
sua prejudicialidade, porque ele estava tramitando 
conjuntamente, aprovada pela Comissão. Com esse 
resultado, Sr. Presidente, o Projeto de Lei do Senado 
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nº 268/2011 foi aprovado, e a ele fica apensado o pa-
recer, o relatório contrário do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. Nesses casos, o art. 128 do Regimento In-
terno do Senado dispõe:

“Art. 128. Vencido o Relator, o Presidente da Co-
missão designará um dos membros, em maioria, para 
suceder-lhe, exceto se o fato ocorrer apenas em rela-
ção à parte da proposição ou emenda, quando perma-
necerá o mesmo Relator, consignando-se o vencido, 
pormenorizadamente, no parecer”.

Diz o art. 132, § 5º: “§ 5º Verificando-se a hipó-
tese prevista no art. 128, o parecer vencedor deverá 
ser apresentado na reunião ordinária imediata, salvo 
deliberação em contrário”.

Dessa forma, Sr. Presidente, em virtude do que 
prevê o art. 128 do Regimento, aqui citado, V. Exª nos 
designou como Relator do vencido, que deve repro-
duzir – não pode ser diferente – o resultado ocorrido 
nesta Comissão, que derrotou o substitutivo do Sena-
dor Aloysio, repito, que derrotou o voto em separado 
do Senador José Pimentel, mas que aprovou, por 10 
votos a 9, com o voto “Sim” de V. Exª, o Projeto de Lei 
do Senado nº 268, de 2011. Assim, para que o devido 
processo legislativo se cumpra, do relatório do venci-
do deve constar – e é o que peço a V. Exª – a apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011, 
e a prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
373, de 2008.

Sr. Presidente, só para ilustrar e para encerrar, 
eu queria dizer que essa situação seria diferente se a 
matéria não fosse terminativa nas Comissões, como, 
por exemplo, uma proposta de emenda constitucional. 
Nesse caso, no caso de uma matéria que não fosse 
terminativa, seria votado na Comissão o relatório, não 
a própria emenda à Constituição. Portanto, naquele 
momento, votamos o projeto, não o substitutivo. Vota-
mos e aprovamos o projeto.

Por isso, V. Exª – peço vênia aos Senadores – 
pode declarar o resultado da votação, em consonância 
com o que aconteceu aqui, na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra para 
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Já vou conceder a palavra a V. Exª.

Quero deixar claro aqui que, de acordo com o que 
dizem as notas taquigráficas da reunião da Comissão, 
o Sr. Presidente Eunício Oliveira agradeceu ao Sena-
dor Flexa Ribeiro – era a matéria anterior – e que a 
votação estava 9 votos a 9. “Com o devido respeito ao 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, mas, por uma questão 

de convicção pessoal, Senador Renan Calheiros, vou 
votar a favor do financiamento público de campanha.”

Então, pode até ter havido um equívoco por parte 
das assessorias na hora de orientar, mas o que acon-
teceu foi que o Senador Aloysio Nunes apresentou um 
substitutivo ao projeto original que veio a esta Comis-
são, encaminhado pelo Presidente Sarney. O Senador 
apresentou um voto contrário, obviamente substitutivo 
à matéria original. Voto contrário.

Está difícil aqui hoje! Vou aguardar um pouquinho 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V. 
Exª tem, Sr. Presidente, é que aumentar o som do seu 
volume e diminuir o som...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não, acho que as pessoas têm que 
fazer...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Au-
mente o volume.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vou pedir que aumentem o volume, 
para ver se sou escutado aqui na Comissão.

Senador Renan Calheiros, vou passar depois a 
palavra ao Senador Aloysio Nunes. Pede a palavra o 
Senador Demóstenes, mas quero deixar bem claro 
uma coisa: a minha decisão foi realmente para que a 
matéria original prevalecesse, tendo em vista que o 
voto de minera foi dado por esta Presidência.

Havia dois vencidos: o Senador Aloysio Nunes, 
que apresentou um voto contrário ao que determinava 
a matéria, que era a favor do financiamento público de 
campanha. Ele era contrário a isso. Então, Senador Re-
nan Calheiros, ele foi vencido, porque a Mesa decidiu 
contrariamente ao que ele havia relatado. O Senador 
José Pimentel apresentou voto em separado, que tam-
bém foi vencido pelo Plenário. O Plenário não acatou 
o voto em separado do Senador José Pimentel. Não 
tendo nem o Senador Aloysio, nem o Senador José 
Pimentel... Porque, se o voto do Senador José Pimentel 
tivesse sido vencedor, não haveria mais o que discutir. 
Ele não foi vencedor; ele foi vencido.

Então, o Senador Renan Calheiros foi designado 
pela Mesa, por esta Presidência, para ser o Relator dos 
vencidos. Quem eram os vencidos? O voto do Senador 
Aloysio e o voto do Senador Pimentel. Ao relatar, ele 
admite que a assessoria, inclusive, na hora... Acho que 
até a Mesa, na vontade de encerrar essas votações 
de matérias, porque havia um compromisso da Mesa, 
podia ter tido um pouco mais de paciência – e eu me 
penitencio – para ouvir o que efetivamente estava es-
clarecendo o Senador Renan Calheiros.

Então, entendo aqui que devo receber essa ma-
téria, essa reclamação do Senador Renan Calheiros 
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da sua verdadeira intenção como Relator. Não tomarei 
uma decisão agora, Senador Renan Calheiros, com o 
devido respeito a V. Exª. Vou analisar...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Mas eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Eu vou dar a palavra a V. Exª, mas já 
dizendo o que a Mesa vai fazer.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A Mesa vai receber a reclamação do 
Senador Renan Calheiros, as ponderações do Sena-
dor Renan Calheiros, que são pertinentes, do ponto 
de vista de dizer: “eu queria fazer isso, mas fiz dessa 
forma.” Até porque ele tinha votado a favor da matéria. 
Fica claro nesse sentido.

Então, vou receber essa matéria, vou analisar e, 
na primeira oportunidade, vou submetê-la ao Plenário, 
para fazer a deliberação de termos ou não nova votação.

Já deixo claro que, na votação que acontecer, se 
a proposta colocada pelo senador Renan Calheiros, do 
vencido, se o Plenário decidir em contrário, a matéria 
vai ser arquivada; se não decidir, ela vai prosseguir. 
Agora, só tomarei essa decisão depois de analisar, jun-
tamente com a assessoria, as notas taquigráficas, para 
não tomarmos novamente uma decisão precipitada.

Senador Demóstenes Torres pede a palavra pela 
ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, vamos supor que o Senador 
Renan -Calheiros tenha razão, que V. Exª tenha razão 
nessa interpretação. Não vamos nem discutir a inter-
pretação. Ou seja, foi votado o parecer do Senador 
Aloysio Nunes e foi derrotado; foi votado o parecer, ou 
melhor, o voto em separado do Senador José Pimentel 
foi derrotado. Foi, então, de acordo com o Regimento, 
designado o Senador Renan Calheiros para fazer o 
voto do vencido ou dos vencidos. Muito bem. O Se-
nador, certamente, diante da decisão, poderia insistir 
na votação do projeto original, do qual V. Exª já havia 
desempatado a favor. Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A votação não; a manutenção.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeito. Foi a maior derrota...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Sim. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – ...porque eu ia votar o original.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Tudo bem. Sim ou não, a decisão era dele.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Acontece -pode consultar as notas taquigráficas 
– que foi dada a palavra ao Senador Renan Calheiros, 
foi designado relator dos vencidos. O Senador Renan 
Calheiros... Ou seja, não interessa a maneira. Ele deu 
o parecer, que foi pelo arquivamento. E nós votamos.

(Manifestação fora do microfone.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Exato. E não existe arquivamento de parecer. 
Só existe arquivamento de projeto.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É o que está nas notas taquigráficas, 
aliás.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Escuta. O projeto foi arquivado. Contra projeto 
arquivado tem uma solução regimental. Qual é a so-
lução? Um décimo dos Senadores pode recorrer para 
a Mesa, para o Plenário. Não existe esta solução que 
estamos querendo agora: anular uma votação. Ah, foi 
feito errado, foi feito iludido, foi a assessoria, isso não 
interessa. Nós votamos, e o projeto está arquivado. 
Pela primeira vez, nós estaríamos votando, na histó-
ria do Senado, um projeto duas vezes na CCJ. Então, 
não. Existe solução regimental.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Senador Demóstenes, não há decisão 
da Mesa...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – V. Exª está recebendo. Inclusive...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não. Recebi uma reclamação do Se-
nador Renan Calheiros, que vou analisar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – E pode até prejudicar um eventual recurso. Não 
sei se ainda está no prazo, não é verdade?

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Eu recebi a reclamação do Senador Re-
nan Calheiros e tenho por obrigação... É uma decisão...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O fato é que foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª foi Presidente desta Comissão, 
e, democraticamente, eu vou receber... É uma deci-
são da Mesa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Eu acho que o argumento do Senador Renan 
Calheiros é até razoável...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, foi Presidente da Comissão e foi muito 
bom Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não significa dizer qual o resultado. Eu 
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não anunciei o resultado da reclamação. A reclamação 
dele pode ser procedente ou não. Aí nós abriremos a 
discussão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É porque nós votamos. É só isso.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, só uma rápida intervenção. Sr. Presi-
dente, qual foi o equívoco? É que eu fiz um rápido rela-
tório dos vencidos, que nos levavam a uma conclusão 
óbvia, em função do que aqui aconteceu, de que havia 
um vencedor. O vencedor era o Projeto nº 268, que 
havia ganhado a votação por 10 a nove, com o voto 
decisivo de V. Exª. Então, ao relatar os vencidos, eu o 
fiz parcialmente. Eu deveria ter relatado os vencidos e 
ter dito, ter feito essa complementação, para concluir, 
de que o vencedor havia sido o projeto. É essa a re-
clamação que faço a V. Exª. Não há dúvida...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O Senador Aloysio Nunes tem a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É só para dizer o seguinte: o Senador Renan 
Calheiros poderia ter feito, mas não o fez. E nós vota-
mos o parecer...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O Senador Aloysio está com a pala-
vra, Senador Demóstenes. Vamos analisar, Senador 
Demóstenes.

Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, evidentemente, eu aguar-
do a decisão de V. Exª. Apenas queria ler as notas ta-
quigráficas. O Senador Renan Calheiros diz o seguinte: 
“Não há nada a relatar senão recomendar o arquiva-
mento dessas duas proposições”. Poder-se-ia pensar 
que ele estaria se referindo aos pareceres, porque pa-
recer é proposição. Mas aí, V. Exª, Sr. Presidente, ao 
concluir, diz o seguinte: “Srs. Senadores, como os dois 
foram vencidos, o projeto [está nas notas taquigráficas] 
vai ser arquivado aqui, na Comissão”. É o que diz, é a 
literalidade das notas taquigráficas. Mas não quero...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Mas, Sr. Presidente, sem interromper o Senador Aloy-
sio, o equívoco do encaminhamento foi exatamente 
esse. É que eu fui designado relator do vencido, no 
caso, dos vencidos: do voto do Senador Aloysio e do 
voto do Senador José Pimentel. Eu teria que relatar 
o vencedor, que era a votação do Projeto nº 268. O 
vencido já estava derrotado, arquivado...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O vencido já era. Mas o fato é que a 
decisão de V. Exª foi... Não há dúvida, o projeto vai 

ao Arquivo. É o projeto, e não... Agora, a minha única 
preocupação, Sr. Presidente – não vou ficar aqui com 
argúcias regimentais, não é o caso; temos de ouvir o 
parecer do nobre Senador por Santa Catarina, o Gover-
nador Luiz Henrique –, a minha única... E, de qualquer 
forma, isso vai para o Plenário. Qualquer que seja a 
decisão, haverá recurso para o Plenário. O meu único 
receio é em relação ao prazo para o recurso. É essa 
a questão levantada pelo Senador Demóstenes Tor-
res. Eu não quero perder prazo para o recurso. Se V. 
Exª considerar que foi aprovado o projeto do financia-
mento público, eu vou recorrer, e eu não quero perder 
o prazo. E só isso.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Senador Aloysio, a matéria ainda não 
foi encaminhada ao Plenário. Portanto...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bem, então...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Só para esclarecer: o prazo ainda não 
está correndo, porque ela não foi encaminhada ao 
Plenário do Senado Federal.

Então, recebo a reclamação do Senador Renan 
Calheiros. Vou analisar as notas taquigráficas, para 
não ter nenhum equívoco. Se for essa... A Mesa não 
fará nenhuma decisão...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Esse é que é o problema. A gente não 
consegue, aqui, debater as matérias com clareza, por-
que o barulho atrapalha a nossa capacidade de ouvir. 
Então, depois, suscitam as dúvidas e nós ficamos aqui 
com dificuldade de fazer os entendimentos.

Vou receber a reclamação, vou analisar as notas 
taquigráficas e, em seguida, na semana seguinte...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) -Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -...darei a posição da Mesa. Aí, sim, co-
meça a contar prazo para os recursos, tanto ao Sena-
dor Renan Calheiros, se a decisão...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) -(Manifestação fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Claro que não! Não foi encaminhado 
ao Plenário, Senador Demóstenes. A partir do enca-
minhamento, a Mesa... V. Exª sabe disso. A data, no 
plenário, só quando a matéria chegar ao Plenário do 
Senado é que começa a contar prazo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Mas ela é terminativa, ela não vai para o Plená-
rio. Só vai para o Plenário se tiver recurso.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Em grau de recurso.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, é isso que estou dizendo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Presidente...

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Es-
tou inscrito para falar, Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) -Presidente, eu estou inscrito também.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Senador Pedro Taques, que pediu a 
palavra pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Eu peço pela ordem, Presidente, por 
favor. Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Senador Valadares, depois do Senador 
Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, esta discussão...

Sr. Presidente, a decisão de V. Exª será ofertada 
depois. Mas nós temos um ato jurídico que é perfeito, 
que foi a manifestação do Senador Renan Calheiros 
no sentido de arquivar. O Direito não socorre quem 
dorme. Já ficou para trás, com todo o respeito. Já ficou 
para trás. Nós vamos remover o passado. Nós vamos 
remover o passado. Estamos aqui criando um prece-
dente que é grave. Um precedente grave no seguinte 
sentido: arquiva-se um projeto e, depois, vamos remo-
ver a discussão sobre esse projeto.

A minha discussão é só esta: nós vamos criar um 
precedente. O ato jurídico está perfeito, lá para trás. 
Agora, vamos remover isso.

Tem uma outra... Queria fazer uma indagação a 
V. Exª: o prazo para o recurso.

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

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O prazo para o recurso... Já dou a pa-
lavra a V. Exª. Já dou a palavra a V. Exª. A palavra está 
com a Presidência. Só um minutinho, por favor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –Claro!

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O prazo de recurso – o Senador De-
móstenes sabe mais do que eu – é a partir da publi-
cação. Não foi publicada a matéria ainda.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Foi publicada na sessão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não foi publicada, não. Senador...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Me desculpe, é na sessão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vou dar a palavra ao Senador Demós-
tenes.

Senador Demóstenes...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mas 

eu não terminei ainda!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) –Senador Valadares. Desculpas! Tem a 
palavra o Senador Pedro Taques. 

V. Exª tem a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 

gostaria de fazer uma indagação a V. Exª.
Esse projeto foi votado aqui de forma terminati-

va. Está no art. 91, combinado com o art. 101, do Re-
gimento Interno, que decorre do art. 58, § 2°, inciso 
II, da Constituição. Está lá, está lá estabelecido isso. 
Esse prazo, ele conta a partir do momento que o pro-
jeto foi votado. Eu só gostaria de indagar a V. Exª qual 
é o prazo para o recurso do art. 58 da Constituição.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O art. 91, no seu § 2º, diz o seguinte:

Art. 91.   .................................................
§ 2º Encerrada a apreciação terminativa 

a que se refere este artigo, a decisão da comis-
são será comunicada ao Presidente do Senado 
Federal para ciência do Plenário e publicação 
no Diário do Senado Federal.

§ 3º O prazo de cinco dias úteis conta-
dos a partir da publicação da comunicação 
referida no § 2º do avulso da Ordem do Dia 
da sessão seguinte.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Da comunicação, não é? O prazo sempre con-
ta porque...

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não foi feita a comunicação pelo Presi-
dente ainda, Senador Demóstenes. Não foi feita ainda.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – V. Exª 
somente comunicará depois de resolvida essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Após a votação, o Senador Renan Ca-
lheiros suscitou a questão. E, para que não pairasse 
dúvidas em relação a notas taquigráficas, eu não po-
dia fazer a análise antes da provocação da solicitação 
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de qualquer um dos Srs. Senadores. Seria fazer, de 
ofício. E, aí, Senador Pedro Taques, V. Exª tem inteira 
razão: fazer de ofício, eu jamais faria. Agora, provocado 
pelo Plenário, sou obrigado a submeter, sou obrigado 
a receber, sou obrigado a analisar. Não sou obrigado 
a responder favoravelmente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O fato é que V. Exª leu o remédio. Qual o remé-
dio? Recurso. Se existe o prazo, se o prazo está em 
vigor, recorre-se.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Com a devida permissão, vou dar a 
palavra ao Senador Valadares, que pediu a palavra 
há tempo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª explicou muito bem, e estou 
satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Obrigado, então.

Posso colocar a ata em votação nos termos das 
notas taquigráficas que estão à disposição de todos 
os Srs. Senadores?

Em votação a ata.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam 

como se acham. (Pausa.)
Aprovada a ata.

FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 
47ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 21 DE 
SETEMBRO DE 2011

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Bom-dia a todos.

Havendo número regimental, declaro aberta a 
47ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, da 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria da 54ª Legislatura.

Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, pro-
ponho a dispensa da leitura e aprovação da Ata da 
reunião anterior.

As Sras e os Srs. Senadores que aprovam quei-
ram permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a Ata da reunião anterior.
Antes de conceder a palavra ao Relator, Sena-

dor Luiz Henrique, indago se o Senador Aloysio Nunes 
está presente. (Pausa.) Está presente.

Senador Aloysio Nunes, só por respeito e defe-
rência ao trabalho de V. Exª nesta Comissão e neste 
Senado Federal, eu fiquei de apresentar uma respos-
ta à dúvida suscitada em relação ao PLS n° 268, de 
2011, a questão do financiamento público exclusivo de 
campanhas eleitorais.

Eu fiz um relato e fui rever a decisão prolatada 
por esta Presidência no dia da discussão da matéria. 
O Senador Demóstenes Torres... Eu indiquei o Sena-
dor Renan Calheiros para ser relator dos vencidos 
em plenário.

Vencido teria sido o voto de V. Exª quando, por 
voto de minerva, esta Presidência tomou a decisão de 
fazer o encaminhamento favorável à matéria original.

Depois, o Senador Renan Calheiros, talvez pela 
pressa da assessoria e o barulho aqui na Comissão, 
que é permanente, apesar da insistência da Presidên-
cia para que a gente possa escutar os Senadores, por 
um equívoco, o Senador Renan Calheiros pediu não 
o arquivamento da matéria, mas o arquivamento das 
proposições vencidas. No caso, seria o voto de V. Exª, 
vencido, no entendimento dele, e o voto em separado 
do Senador José Pimentel.

Se a matéria estava aprovada, ele teria apenas 
que promulgar a matéria.

Há um relato grande aqui. Se houver, por parte 
de V. Exª, o desejo, eu poderei fazer a leitura, mas, se 
V. Exª me permite... Obviamente, após essa decisão 
da Presidência, por um décimo de Senadores, será 
aberto o prazo em plenário para recurso. Se V. Exª não 
concordar com a decisão da Presidência, será aberto 
prazo para recurso. Basta a manifestação de V. Exª, 
obviamente, depois do requerimento.

Qual foi a preocupação?
A preocupação foi de que a gente não ficasse, 

aqui nesta Comissão, com a pendência de uma matéria 
que havia sido votada e, depois, os dois relatórios de 
V. Exª e o voto em separado do Senador Pimentel... 
Como, por exemplo, no dia de hoje, quando espero 
debater e votar o Código Florestal. Ao terminarmos 
o debate, eu vou colocar em votação a matéria prin-
cipal. Obviamente aqui há vários votos em separado. 
Em seguida, colocarei os votos em separado. Se os 
votos em separado forem prejudicados ou não forem 
votados, a matéria principal passa a valer.

Então, eu fiz apenas o encaminhamento final, que 
tem todo um arrazoado técnico aqui atrás. Eu tive o 
cuidado de fazer isso para não ferir o Regimento, para 
não criar nenhum fato novo que virasse um preceden-
te na relação da Comissão. Não há o que submeter a 
voto. Há apenas uma questão suscitada.

Inclusive – e V. Exª, que é um jurista renomado, 
sabe disso, ex-Ministro da Justiça que é –, o próprio 
STJ, em decisão superior amparada no art. 463, inci-
so I, do Código de Processo Civil, manifestou-se no 
sentido de que o erro material não transita em julgado, 
sendo corrigível a qualquer momento, de ofício ou a 
requerimento de parte, consoante o decidido no Recur-
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so em Mandado de Segurança (RMS) nº 2375, Diário 
de Justiça Eletrônico (DJE), de 6-4-2009.

Ora, se a redação do vencido é simples enuncia-
ção ou exteriorização formal...

Srs. Senadores, estamos decidindo uma matéria 
extremamente polêmica. Portanto, peço a atenção de 
V. Exªs e, mais uma vez, o silêncio das assessorias.

Portanto, em acórdão, não se reproduz a real de-
cisão de um Tribunal, conforme decidido pelo STJ, no 
julgamento do Agravo Regimental de nº 953044, de 4 
do agosto de 2008.

O encaminhamento a ser dado ao PLS nº 268, de 
2011, pela Presidência desta CCJ, por todo o expos-
to, eu retifico o despacho pelo arquivamento e declaro 
aprovado por esta Comissão o PLS nº 268, de 2011, 
por 10 votos a 9.

Havia um empate e a Mesa decidiu, conforme 
consignado no relatório do vencido apresentado em 
31 de agosto de 2011 e nas notas taquigráficas.

Em conseqüência, nos termos do §§ 2º e 4º do 
art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, o 
Presidente do Senado Federal será comunicado da 
aprovação, por esta Comissão, em caráter terminati-
vo, do PLS nº 268, de 2011, para ciência do Plenário 
e publicação no Diário do Senado.

Esclareço, Senador Aloysio, que, a partir da pu-
blicação desta comunicação no Avulso da Ordem do 
Dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recur-
so, assinado por um décimo dos Senadores, no pra-
zo regimental de cinco dias úteis, para apreciação da 
matéria no plenário do Senado Federal.

Brasília, setembro de 2011. – Senador Eunício 
Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça.

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

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, pede a palavra o Sena-
dor Antonio Carlos Valadares. Em seguida, Senador 
Aloysio Nunes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em síntese, a sua decisão confirma o fi-
nanciamento público ou nega o financiamento público?

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não é nessa decisão que eu estou con-
firmando o voto ao financiamento público de campanha. 
Foi na votação da matéria, quando houve o empate 
de 9 a 9 do Plenário, esta Presidência decidiu, com 
o voto de minerava, a favor do financiamento público 
de campanha.

Portanto, a matéria que está aprovada aqui na 
Comissão foi aprovada pelos Srs. Senadores, com o 
voto de minerva desta Presidência. O voto de minerva 

dado pelo Senador Eunício Oliveira, Presidente desta 
Comissão, que permitiu a vitória, por 10 a 9, para o 
financiamento público de campanha.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu felicito V. Exª por essa decisão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes. 
Depois, Senador Demóstenes Torres.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) -Então, com a palavra o Senador De-
móstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, não discordo da decisão de V. 
Exª quanto ao Regimento, mas, na parte prática, V. Exª 
deu a palavra ao Senador Renan Calheiros, que fez o 
relatório verbal, na hora, e perdeu o relatório. De forma 
que foram desconsiderados o relatório oral e o parecer 
proferido pelo Senador Renan Calheiros.

De sorte que vou tentar colher um décimo das 
assinaturas e levar o caso ao Plenário para decisão. 
Repito: não por discordar teoricamente da decisão de 
V. Exª, mas acontece que o Senador Renan Calhei-
ros, dada a palavra a S. Exa, proferiu um parecer que 
foi derrotado pela Comissão. Daí por que só solicito 
as notas taquigráficas para interposição de recurso, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Sem nenhum problema.

V. Exª terá direito a interpor o recurso. Tão logo 
seja publicado no Diário do Congresso, em até cinco 
dias V. Exª tem direito a entrar com recurso. Senador 
Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª, como sempre, 
nessa matéria, decidiu com equanimidade, com ab-
soluta lealdade para com os seus pares, membros da 
Comissão, para comigo. E eu gostaria apenas de dizer 
a V. Exª que vou providenciar assinaturas, em número 
regimental suficiente, para levar a matéria, ou seja, le-
var o Projeto de Lei a votos no plenário, para que seu 
exame não seja concluído nesta Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Creio que é uma matéria que está no centro do 
debate político neste momento no Congresso Nacional 
e que, portanto, o local onde ela deve ser decidida é 
o Plenário do Senado. E, com esse objetivo, colherei 
assinaturas para levá-la ao conhecimento de toda a 
Casa e à deliberação de toda a Casa.

Muito obrigado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Os §§ 2º e 4º do art. 91 do Regimento 
Interno concedem esse direito a V. Exª, e, obviamente, 
que é apenas um décimo dos Senadores, com muita 
facilidade... E V. Exª já representa mais do que um dé-
cimo dos Senadores desta Casa.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, pediu a palavra o Sena-
dor Flexa Ribeiro e, em seguida, o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) 
– Sr. Presidente, Senador Eunício Oliveira, Sras 
Senadoras e Srs. Senadores, eu vou me aliar ao 
Senador Aloysio e ao Senador Demóstenes para 
acolher o número de assinaturas regimentais para 
que possamos levar a voto, no Plenário, o projeto 
que aqui foi rejeitado.

Com a competência que lhe é peculiar e a ca-
pacidade política que V. Exª tem, V. Exª fez o que, em 
corrida de Fórmula 1, a gente chama de chicana e 
deu uma solução em que nós “desvotamos” aquilo 
que foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não, Senador. Não, Senador. Não, Se-
nador. Nós não “desvotamos”. O empate da matéria foi 
de 9 a 9, e esta Presidência assume a responsabilida-
de de ter dado o voto de minerva favorável à matéria. 
O Presidente só vota em voto de minerva...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
sei, Presidente, mas aquilo não aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Não tem chicana, não tem mudança 
de voto. É bom deixar bem claro para a opinião pú-
blica brasileira, com o respeito que tenho por V. Exª, 
que a matéria foi aprovada nesta Comissão por dez 
votos a nove, sendo que o voto de minerva foi desta 
Presidência, que assume a responsabilidade de ter 
tomado a decisão.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Mas isso V. Exª colheu a informação nas notas taqui-
gráficas, na gravação?

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Na gravação, sim. Na gravação.

V. Exª tem direito a recurso de acordo com o 
art. 91...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
não. Nós vamos fazer o recurso no Plenário.

PARECER Nº 1.004, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 77, de 2011 – Complementar (nº 87/2011, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presi-
dência da República que altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, e dá outras providências.

Relator: Senador José Pimentel

I – Relatório

O projeto ora em exame na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) foi apresentado à Câmara 
dos Deputados em 9 de agosto pelo Poder Executivo. 
Naquela Casa foi apensado ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) nº 591, de 2010, então em fase final 
de tramitação. Longamente aguardado e amplamen-
te negociado, como sói acontecer com todas as al-
terações perpetradas ao Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional), foi aprovado na sua integralidade, 
na forma apresentada pela Presidenta da República.

Composto de sete artigos e cinco anexos, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77, de 2011 – Com-
plementar, trouxe importantes aperfeiçoamentos ao 
Estatuto da Microempresa (ME) e Empresa de Pe-
queno Porte (EPP), sobretudo no que concerne ao 
aumento dos limites de enquadramento e do recente-
mente implementado instituto do Microempreendedor 
Individual (MEI).

O art. 1º dispõe sobre as alterações que entrarão 
em vigor imediatamente após a aprovação e publica-
ção da nova lei. Os restantes vigerão a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

Com isso, serão promovidas alterações imediatas 
nos arts. 4º, 9º, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 
34 e 39 da Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

A alteração no art. 4º prevê trâmite especial e sim-
plificado do processo de abertura, registro, alteração 
e baixa do MEI, preferencialmente eletrônico e opcio-
nal para o empreendedor, na forma a ser disciplinada 
pelo Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN).

O art. 9º da LCP nº 123, de 2006, é alterado para 
permitir a baixa de empresas ou de registros de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte (MEPPs) 
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inativas há pelo menos um ano, ainda que estejam em 
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, sem que a possibilidade exima a respon-
sabilidade pessoal do titular, do sócio ou do adminis-
trador da MEPP.

A alteração do art. 16 diz respeito à obrigatorieda-
de da aceitação do sistema de comunicação eletrônica 
no âmbito do Simples Nacional e a sua consolidação 
definitiva.

A introdução de novo parágrafo ao art. 18-B da 
LCP nº 123, de 2006, tem o objetivo de esclarecer situ-
ação nebulosa hoje existente em relação à contratação 
de MEIs dos segmentos de prestação de serviços de 
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e de manutenção ou reparo de veículos. Ele esclarece 
que, quando estiverem presentes elementos da rela-
ção de emprego, a contratante fica sujeita a todas as 
obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias.

A alteração aprovada no art. 18-C fornece maior 
detalhamento sobre as obrigações e direitos do MEI 
que faça uso do direito de contratar um único empre-
gado que receba exclusivamente 1 (um) salário míni-
mo ou o piso salarial da categoria profissional. Para 
os casos de afastamento legal do único empregado do 
MEI, será permitida a contratação de outro, inclusive 
por prazo determinado, até que cessem as condições 
do afastamento.

A primeira parte da nova redação proposta ao 
art. 21 disciplina a compensação e a restituição dos 
valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente 
ou em montante superior ao devido. A partir do novo 
§ 15, passa a sei contemplado um importante anseio 
das MEPPs: o parcelamento de dívidas. O pagamento 
poderá ser feito em até sessenta vezes, na forma pre-
vista pelo CGSN, sendo permitido, inclusive, o repar-
celamento de repactuações anteriores inadimplidas. O 
valor de cada prestação mensal, por ocasião do paga-
mento, deverá ser acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
dc Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente.

O art. 24 do Estatuto da MEPP é alterado com 
o objetivo de deixar expressa a impossibilidade de os 
entes federativos instituírem mudanças em fatores que 
impliquem alteração no tributo devido no Simples Na-
cional. Assim, em respeito ao pacto federativo, a não 
ser nos casos descritos na própria Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não poderão ser alterados unilate-
ralmente fatores como bases de cálculo, alíquotas e 

outros percentuais que repercutam no valor final do 
tributo devido na forma do Simples Nacional.

A novidade no art. 26 é que a exigência de cer-
tificação digital para as MEPPs seja deliberada pelo 
CGSN.

Nos arts. 31 e 32, são corrigidos termos relaciona-
dos ao impedimento de recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
quando a MEPP ultrapassar os sublimites estabeleci-
dos pelos Estados.

A ideia subjacente ao art. 33 é a de esclarecer a 
competência dos entes federados no lançamento de 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional e a do art. 
34 é a de estabelecer critério único de presunção de 
omissão de receitas no regime unificado, com base na 
legislação do imposto de renda.

A última alteração que entra em vigor imediata-
mente é a do art. 39, que objetiva estabelecer critérios 
mais uniformes no contencioso administrativo.

O art. 2º do Projeto trata, essencialmente, de 
alterações de limites de enquadramento como ME ou 
como EPP e vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012. 
Ele promove alterações nos arts. 1º, 3º, 17, 18, 18-A, 
19, 20, 25, 30, 31, 41 e 68, todos da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006.

Apenas uma alteração é feita no art. 1º A partir 
de 2015, o CGSN (e não o CGSIM como erradamente 
consta no Projeto e será objeto de emenda de redação) 
poderá decidir sobre a revisão dos valores expressos 
em moeda no Estatuto da MEPP.

Na alteração promovida no art. 3º da LCP nº 123, 
de 2006, é expressa a mudança mais aguardada: o 
aumento dos limites gerais de enquadramento das 
MEPPs, fixados nos incisos I e II. É considerada micro-
empresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezen-
tos e sessenta mil reais); e empresa de pequeno porte 
aquela que perceba, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais).

Além disso, o art. 3º da LCP nº 123, de 2006, 
recebe importante alteração, para estabelecer limite 
adicional às empresas exportadoras. Com isso, elas 
poderão exceder os limites de enquadramento, con-
tinuando a se beneficiar do Simples Nacional, desde 
que o excesso provenha de receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias, inclusive quando realizada 
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por meio de comercial exportadora ou da sociedade 
de propósito específico, dentro do limite adicional de 
R$ 3.600.000,00 de receita bruta anual. Na prática, a 
medida permite até dobrar o limite de enquadramento 
das empresas de pequeno porte exportadoras.

Ainda no art. 3º da LCP nº 123, de 2006, são al-
terados os critérios de exclusão por excesso de recei-
ta, do ano seguinte para o mês subsequente, exceto 
quando o excesso for inferior a 20% do limite.

O novo inciso XVI acrescentado ao art. 17 veda a 
adesão de MEPPs com ausência de inscrição ou com 
irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 
estadual, quando exigível.

No art. 18, são feitas modificações para deixar 
claro o tratamento tributário do regime em relação às 
exportações e quanto à natureza jurídica das informa-
ções prestadas pelas MEPPs nos cálculos dos valores 
devidos no Simples Nacional. A partir de 1º de janeiro 
do ano que vem, essas informações passam a ter ca-
ráter declaratório e de confissão de dívida.

Igualmente importante, e superando as expec-
tativas, é alterado o art. 18-A, para elevar o limite de 
enquadramento do microempreendedor individual, 
que passa de R$ 36.000,00 para R$ 60.000,00. Além 
dessa alteração, a nova redação do art. 18-A contém 
dispositivos relativos às consequências do inadimple-
mento das obrigações tributárias pelos MEIs. Com a 
elevação do limite, foi necessário ajustar a redação do 
art. 68 da LCP nº 123, de 2006.

Para adequar os novos limites de enquadramento 
aos sublimites permitidos aos Estados com participa-
ção até 5% do PIB nacional, são alterados os arts. 19 
e 20 do Estatuto da MEPP.

As alterações feitas ao art. 25 e aos arts. 30 e 31 
repercutem as mudanças da natureza jurídica dada às 
declarações mensalmente prestadas pelas MEPPs e 
os novos limites de receita bruta em relação às regras 
de exclusão.

Igualmente, a nova natureza jurídica das declara-
ções prestadas pelas MEPPs determinou alteração no 
art. 41 e a inclusão de novo art. 38-A, para adequar as 
multas e a inscrição em dívida ativa, no caso de falta 
de entrega das declarações do Simples Nacional, às 
mudanças na legislação.

No art. 3º do projeto, de maneira sábia, foi acres-
centado o art. 79-E, para evitar a exclusão de empre-
sas de pequeno porte que tenham atingido o limite 
de receita previsto para 2011, mas não o novo limite.

O art. 4º do projeto estabelece a substituição dos 
anexos da LCP nº 123, de 2006, pelos anexos da nova 
lei em que se transformar o projeto, a fim de fixar os 

novos limites de enquadramento já mencionados, bem 
como o de atualizar os valores das novas faixas e alí-
quotas. Isso porque tão importante quanto a elevação 
do limite de enquadramento é a atualização das tabe-
las, que permitirá sensível alívio da carga tributária às 
MEPPs beneficiárias do Simples Nacional.

Para simplificar a vida das MEPPs, o art. 5º do 
projeto prevê que o Poder Executivo publicará no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a consoli-
dação da Lei Complementar nº 123, de 2006, com as 
alterações resultantes das Leis Complementares nºs 
127, de 14 de agosto de 2007, 128, de 19 de dezem-
bro de 2008, 133, de 28 de dezembro de 2009, e as 
resultantes da nova Lei Complementar em que este 
projeto venha a se transformar.

O art. 7º é a cláusula revocatória. A partir da pu-
blicação da nova Lei Complementar, com a novel sis-
temática de comunicação instituída com a aprovação 
do projeto, estarão revogados, de imediato, o § 2º do 
art. 4º e o § 7º do art. 29. A partir de 1º de janeiro de 
2012, não mais vigerão as alíneas a a c do inciso I e 
as alíneas a a d do inciso II do 14 do art. 18.

II – Análise

A competência da CAE para opinar sobre maté-
rias relativas a tributos decorre do art. 99, IV, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF).

Por força dos arts. 24, I e 48, I, conjugado com 
o art. 146, III, d, e parágrafo único, todos da Constitui-
ção Federal (CF), o Congresso Nacional é competente 
para legislar sobre direito tributário, sendo a iniciativa 
parlamentar amparada pelo art. 61 da CF.

Adequada, também, é a veiculação da matéria 
por lei complementar, visto que assim o determinam 
a já citada alínea d do inciso III e o parágrafo único, 
ambos do art. 146 da CF, inseridos pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

Antes de proceder à análise de mérito do PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, propriamente dita, é 
salutar sintetizar, com base em indicadores oficiais e 
confiáveis, a influência do Simples Nacional na evo-
lução econômica e social do País após a sua entrada 
em vigor em 1º de julho de 2007.

Inicialmente, há que se destacar o enorme aumen-
to de formalização das MEPPs alcançado pelo regime. 
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), foram constituídas, 
no período, nas Juntas Comerciais, 2.670.509 novas 
empresas, sendo 529.419 delas criadas já no segun-
do semestre de 2007; 594.440, em 2008; 622.552, 
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em 2009; 617.836, em 2010; e 306.262, até o final de 
julho deste ano.

Ressalte-se que a quase totalidade das empresas 
constituídas no País são micro e pequenos empreen-
dimentos. Dificilmente, quando do seu registro, uma 
empresa tem porte de média ou grande empresa, o 
que mostra de forma eloquente a importância da Lei 
Geral na formalização de empresas.

É notório que a formalização se mostra vantajosa 
para toda a sociedade. O Estado é beneficiado, porque, 
além de conseguir um maior controle sobre as ativi-
dades empreendidas, tem acesso a impostos e con-
tribuição previdenciária de um público que antes não 
contribuía. E o empreendedor também, já que obtém 
uma chance de crescer como empresário. Beneficia-
-se, também, ao ter facilitada a obtenção de crédito 
para o seu negócio, ao ter maior acesso aos mercados 
e ao poder emitir nota fiscal. Adicionalmente, com a 
formalização, passa a receber tratamento diferencia-
do em licitações, a ter a possibilidade de contratar um 
funcionário com menor custo, bem como a ter acesso 
a todos os benefícios previdenciários.

Tais benefícios têm sido percebidos na prática, 
como mostra a Pesquisa de Perfil do Empreendedor 
Individual – 2011, do Sebrae Nacional. O estudo mos-
tra, entre outras coisas, que o empreendedor individu-
al tem visão de empresário e quer crescer: 87% dos 
entrevistados afirmaram que pretendem transformar 
seu negócio em uma microempresa. Além disso, 95% 
recomendam a formalização como empreendedor in-
dividual, o que mostra o sucesso dessa política.

Como decorrência desse importante fenômeno de 
resgate social, assiste-se hoje a um aumento importante 
da arrecadação de tributos no âmbito da Previdência 
Social, o que também se observa no ICMS e no ISS. 
Grande parte desse aumento pode ser creditado à efe-
tiva diminuição da informalidade e ao fortalecimento 
do mercado interno.

Outro fenômeno digno de menção é a evolução 
do emprego formal com carteira assinada entre 2006 
e 2010 decorrente do impulso dado às micro e peque-
nas empresas no período.

Tradicionalmente conhecidas como as maiores 
geradoras de empregos formais com carteira assinada, 
a partir de 2006, ano da aprovação da LCP nº 123, de 
2006, as MEPPs são responsáveis por 4 em cada 5 
novos postos de trabalho, o equivalente, no período, 

a quase 7 milhões de novos empregos na economia 
brasileira. O quadro abaixo, com informações do CA-
GED/Ministério do Trabalho e Emprego, sobre a evo-
lução do emprego formal com carteira assinada entre 
2006 e 1º semestre de 2011 mostra esses dados de 
forma mais precisa:

Para compararmos os dados de emprego com 
o da criação de empresas; temos de considerar a di-
ferença entre o número de empresas constituídas e o 
número de empresas encerradas no mesmo período. 
Temos ainda de considerar que a base de compara-
ção neste caso é um pouco diferente, já que tem de 
incluir o ano de 2006, quando as Juntas Comerciais 
registraram a criação de 467.046 novas empresas. As-
sim, como entre 2006 e o primeiro semestre de 2011 
foram constituídas 3,1 milhões de novas empresas e 
encerradas cerca de 1,0 milhão de firmas no País, o 
saldo é de 2,1 mi1hões de novas empresas. Novamen-
te é importante ressaltar que a quase totalidade das 
empresas constituídas é de micro e pequenos empre-
endimentos, e que, raríssimas vezes, uma empresa é 
registrada com o porte de média ou grande empresa.

A análise desses números prova, também, de 
forma inequívoca, a forte relação entre a formalização 
das micro e pequenas empresas e a geração de em-
pregos formais com carteira assinada, uma vez que 
cerca de 99% das empresas brasileiras são MEPPs, 
conforme dados da RAIS/MTE.

Outra realidade inegável é a relação direta entre 
o advento do Simples Nacional e a ascensão de 39,5 
milhões de brasileiros à classe média, o que pode ser 
explicado pela criação dos empregos formais com car-
teira assinada no País.

Como se sabe, entre 2002 e 2010, houve uma 
mudança na pirâmide de distribuição das classes so-
ciais no Brasil, sobretudo com o aumento das classes 
C e D e consequente retração da classe E:
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O novo regime, logicamente, ainda pode ser 
aperfeiçoado. Há aspectos importantes que, embora 
almejados na versão original do Estatuto da MEPP, 
ainda não funcionam a contento. É o caso do meca-
nismo que tenta privilegiar o segmento nas compras 
governamentais. Com alguma repercussão no caso da 
União, quase não foi aplicado no âmbito de Estados e 

Municípios, o que sugere a necessidade de mudanças 
futuras no capítulo V da LCP nº 123, de 2006.

Quanto à participação das MEPPs na pauta de 
exportações, podemos dizer que, ao contrário do pre-
tendido em 2006, o valor exportado tem caído, o que 
pode ser explicado por diversos motivos. O principal 
é que o crescimento na exportação de commodities 
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ocorrido nos últimos anos beneficiou principalmente 
as empresas de médio e grande porte, o que fez com 
que o valor exportado por elas tenha crescido num 
ritmo acima do das MEPPs.

Além disso, o câmbio valorizado e instável, tam-
bém observado no período recente, torna a atividade 
exportadora pouco atraente para quem não tem escala, 
como é o caso dos empreendimentos de menor porte. 
Concorre também para o fenômeno o fortalecimento 
do mercado interno ocorrido na última década. Como 
as MEPPs estão, em sua maioria, nos setores de co-
mércio e serviço, elas são pouco propensas a expor-
tar, já que conseguem vender para o mercado interno 
sem maiores dificuldades.

Evidentemente, outras críticas poderiam ser feitas, 
mas o balanço é largamente favorável à ampliação do 
regime simplificado. Ante a experiência relatada dos 
mais de três anos de entrada em vigor do Simples Na-
cional, só podemos avaliar como muito importantes e 
positivas as medidas propostas em favor da microem-
presa e da empresa de pequeno porte neste projeto. 
Fruto de consenso entre os diversos atores envolvidos 
no processo de negociação, ele contém avanços e 
adaptações fundamentais para o aperfeiçoamento do 
regime simplificado, que vem revolucionando a eco-
nomia do País.

Além dos muitos aperfeiçoamentos feitos na le-
gislação para torná-la mais clara e transparente, o PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, traz novidades que 
vêm ao encontro dos principais anseios das MEPPs. 
O de maior destaque é, sem dúvida alguma, a eleva-
ção do limite de enquadramento do Simples Nacional, 
que passa de R$ 2.400.000,00 de receita bruta anual 
para R$ 3.600.000,00. Mas reduzir a medida a isso é 
ocultar o que consideramos uma das suas principais 
virtudes: a de redução efetiva da carga tributária so-
bre as empresas que já participavam do regime. Isso 
se dá pela atualização dos valores das tabelas e das 
faixas dc enquadramento. Com isso, a partir de 1º de 
janeiro de 2012, as MPEEs terão, todas, redução efe-
tiva de alíquota.

Exemplificando, uma empresa com receita bruta 
anual de R$ 899.000,00, que esteja enquadrada no 
Anexo I, que até 31 de dezembro de 2011 se submete 
à alíquota de 8,45%, passa, a partir de 1º de janeiro de 
2012, a estar submetida à alíquota de 7,60%.

Adicionalmente, no intuito de incentivar expor-
tações, o PLC nº 77, de 2011 – Complementar, inova 
ao conceder limite adicional de R$ 3.600.000,00 para 
receitas brutas provenientes de exportações.

Outro dos principais anseios das microempresas 
e empresas de pequeno porte contemplado no projeto 
foi a possibilidade de parcelamento e reparcelamento 
de dívidas com o regime. A medida atende aos recla-
mos do segmento, preocupado com o agravamento 
da situação das empresas endividadas com o Fisco. 
Já prejudicada pelas consequências da inadimplência 
e das multas a pagar, a empresa endividada ainda ti-
nha a sua situação agravada pela impossibilidade de 
se manter no regime simplificado e favorecido. Com a 
aprovação do projeto, as MEPPs ganham novo alento 
com as novas regras de parcelamento em até 60 me-
ses estabelecidas a partir do novo § 15 do art. 21 da 
LCP nº 123, de 2006.

Por fim, outra alteração digna de louvor, e que su-
perou qualquer expectativa, foi a elevação do limite de 
enquadramento dos MEIs, que passou de R$ 36.000,00 
de receita bruta anual para R$ 60.000,00. A medida, 
que muitos poderiam considerar ousada, já se provou 
útil e contribuirá, de maneira decisiva, para reduzir 
drasticamente a informalidade na economia brasileira.

No prazo regulamentar para emendas na CAE, o 
PLC nº 77, de 2011, recebeu dez emendas.

A de nº 1, do Senador Aloysio Ferreira Nunes, 
propõe o acréscimo de parágrafo ao art. 18-C da LCP 
nº 123, de 2006, para permitir a contratação, pelo 
MEI, de um menor na condição de aprendiz. Embo-
ra a iniciativa nos pareça meritória, entendemos que 
ela deva figurar em projeto futuro de aperfeiçoamento 
do Estatuto da MEPP, visto que, na situação atual, a 
aprovação de qualquer emenda acabará por retardar 
a entrada em vigor de medidas que hoje se afiguram 
mais urgentes e importantes, motivo pelo qual defen-
demos a sua rejeição. O mesmo se diga em relação à 
Emenda CAE nº 2, do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa inciso XVI ao § 5º-B do art. 18 da LCP nº 123, 
de 2006, para permitir a opção pelo Simples Nacional 
de MEPPs prestadoras de serviços dc fisioterapia c 
terapia ocupacional.

A Emenda CAE nº 4, do Senador Armando Mon-
teiro, também de extrema relevância, propõe que as 
MEPPs optantes pelo Simples Nacional, em relação ao 
ICMS, não estejam sujeitas aos regimes de substituição 
tributária e de antecipação do recolhimento do imposto, 
bem como ao pagamento do diferencial de alíquotas 
interna e interestadual nas aquisições interestaduais. 
Como o assunto é bastante polêmico, seguimos o 
mesmo critério adotado para as Emendas CAE nºs 
1 e 2, rejeitando-a, de forma a não protelar a entrada 
em vigor dos novos benefícios previstos no projeto.
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A primeira parte da Emenda CAE nº 5, também 
de autoria do Senador Armando Monteiro, que propõe 
acabar com a vedação hoje existente ao ingresso de 
MEPPs produtoras de aguardente, é rejeitada pelo 
mesmo motivo.

Por idênticos motivos, rejeitamos as Emendas 
CAE nºs 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

A de nº 6, do Senador Gim Argello, propõe a in-
clusão no Simples Nacional das MEPPS do segmento 
de corretagem de imóveis.

As Emendas nºs 8 a 10, são de autoria do Sena-
dor Armando Monteiro. A Emenda nº 8 revoga, a partir 
de 1º de janeiro de 2012, os dispositivos que autorizam 
Estados e Municípios a adotarem sublimites em rela-
ção ao ICMS e ISS no Simples Nacional. A Emenda 
CAE nº 9 propõe a revogação, também a partir de 1º 
de janeiro de 2012, da vedação expressa no art. 24 
da LCP nº 123, de 2006, que determina que as micro-
empresas e as empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar 
qualquer valor a título de incentivo fiscal. A Emenda 
nº 10 altera o projeto para impedir que a comunicação 
eletrônica seja obrigatória para as MEPPs.

A Emenda nº 11, do Senador Zezé Perella, ten-
ciona excluir da vedação de opção pelo Simples as 
MEPPs que se dediquem à produção de cachaça de 
alambique, incluindo-se a de produção artesanal, hoje 
expressa no número 1 da alínea b do inciso X do art. 
17 da LCP nº 123, de 2006. As Emendas de nº 13, 14 
e 15, a primeira do Senador Luiz Henrique e as duas 
últimas da Senadora Ana Amélia, pretendem alterar 
o mesmo dispositivo.

A de nº 13, mais abrangente, abre a possibili-
dade às MEPPs produtoras de aguardentes, licores, 
vinhos, espumantes e cervejas artesanais. A de nº 14 
é restrita aos fabricantes de vinhos e espumantes e a 
de nº 15, aos fabricantes de cervejas.

A Emenda nº 12, da Senadora Ana Amélia, propõe 
a revogação, a partir da publicação da nova lei comple-
mentar em que se transformar o projeto, dos incisos 
XI a XV do art. 17. O objetivo é eliminar as principais 
vedações hoje existentes para ingresso de empresas 
do setor de serviços ao Simples Nacional.

A Emenda CAE nº 7, do Senador Armando Mon-
teiro, propõe a exclusão da nova redação do § 14 do 
art. 18 da LCP nº 123, de 2006, Segundo bem explica, 
ao especificar o tratamento tributário das receitas de-
correntes de exportação, a redação do projeto acabou 
por não fazer referência ao tratamento da substituição 
tributária antes existente, o que causa a elevação da 
carga tributária incidente sobre essas operações para 

as MEPPs. Tecnicamente considerada emenda de re-
dação, já que evita contradição do texto com a remis-
são feita pelo § 12 do art. 18 da LCP nº 123, de 2006, 
a essência da emenda será acatada, mas por meio de 
fórmula um pouco diferente, que preserva inteiramente 
a intenção do autor da Emenda.

Quanto à técnica legislativa, o PLC nº 77, de 
2011 – Complementar, preenche as exigências da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. São, 
entretanto, necessárias algumas outras alterações de 
natureza redacional. Vamos a elas.

Primeiramente, em quase todo o corpo do proje-
to, exceto nas referências feitas na nova redação dos 
§§ do art. 4º da LCP nº 123, de 2006, confunde-se a 
sigla do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) 
com a do Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (CGSIM).

Além dessas, observamos duas outras situa-
ções que demandam alteração por meio de emendas 
de redação.

Uma para corrigir o inciso I do § 9º do art. 29 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, na redação dada pelo art. 1º do projeto, que 
faz referência a ano-calendário, já que se sabe que o 
Simples Nacional não observa o ano-calendário, mas 
sim o período de apuração, que é coincidente com o 
mês civil. O erro de grafia decorreu de confusão com 
os institutos do imposto de renda, que tem apuração 
anual, o que não ocorre no Simples Nacional.

A outra para corrigir o art. 34 da Lei Complementar 
nº 193, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada 
pelo art. 1º do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, 
que considera unicamente a legislação do imposto de 
renda para estabelecer presunções para as omissões 
de receita. No Simples Nacional, há outras possibili-
dades de presunção de omissão de receitas previstas 
para o ICMS e para o ISS, o que recomenda substituir 
a referência por: “estabelecidas em ato do CGSN”.

No tocante ao atendimento dos requisitos de res-
ponsabilidade fiscal, expressos no art. 14 da LCP nº 
101, de 4 de maio de 2000, a Exposição de Motivos 
encaminhada junto com o Projeto informa que não ha-
verá perdas fiscais no presente ano. A renúncia fiscal 
decorrente das medidas no ano de 2012 será de R$ 
5.326 milhões de reais; em 2013, de R$ 5.875 milhões; 
e, em 2014, de R$ 6.477 milhões. Informa, ainda, que 
essas quantias serão devidamente consideradas na 
estimativa de receita das respectivas propostas orça-
mentárias anuais.
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III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Comple-
mentar, com as emendas de redação nºs 3, 16, 17, e 
ainda pelo acolhimento parcial da Emenda nº 7, nos 
termos da Emenda nº 18 que apresento, e pela rejei-
ção das Emendas CAE nºs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15.

EMENDA Nº 1 – CAE

Substituam-se todas as referências feitas no Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Complemen-
tar, ao CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) por CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional), exceto as do art. 1º do Projeto re-
ferentes ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

EMENDA Nº 2 – CAE

No inciso I do § 9º do art. 29 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada 
pelo art. 1º do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, 
onde se lê: “em dois ou mais anos-calendário”, leia-se: 
“em dois ou mais períodos de apuração”.

EMENDA Nº 3 – CAE

No art. 34 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, na redação dada pelo art. 1º 
do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, onde se lê: 
“existentes na legislação do imposto de renda”, leia-
-se: “estabelecidas em ato do CGSN”.

EMENDA Nº 4 – CAE

No § 14 do art. 18 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelo 
art. 2º do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, onde 
se lê: “relativo aos valores das receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias para o exterior”, leia-se: 
“em decorrência do disposto no inciso IV do § 4º deste 
artigo corresponderá aos tributos já recolhidos, e com 
relação ao disposto no inciso V do mesmo parágrafo”.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Senador José Pimentel, Relator.

DECISÃO DA COMISSÃO

EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA, O RE-
LATOR DA MATÉRIA, SENADOR JOSÉ PIMENTEL, 
APRESENTA RELATÓRIO REFORMULADO FAVO-
RÁVEL AO PROJETO COM AS EMENDAS NºS 3, 16 
E 17, QUE APRESENTA, E AINDA PELO ACOLHI-

MENTO PARCIAL DA EMENDA Nº 7, NOS TERMOS 
DA EMENDA Nº 18 QUE APRESENTA, E PELA RE-
JEIÇÃO DAS EMENDAS NºS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 E 15.

ENCERRADA A DISCUSSÃO, COLOCADO EM 
VOTAÇÃO, A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, 
QUE PASSA A CONSTITUIR O PARECER DA CAE, 
FAVORÁVEL AO PROJETO COM A EMENDA Nº 3, 16 
E 17, RENUMERADAS COMO EMENDAS NºS 1, 2 E 
3-CAE, ACOLHENDO A EMENDA Nº 7 NOS TERMOS 
DA EMENDA Nº 18, RENUMERADA COMO EMENDA 
Nº 4-CAE, REJEITANDO AS EMENDAS NºS 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15.

EMENDA Nº 1 – CAE

Substituam-se todas as referências feitas no Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Complemen-
tar, ao CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) por CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional), exceto as do art. 1º do Projeto re-
ferentes ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

EMENDA Nº 2 – CAE

No inciso I do § 9º do art. 29 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada 
pelo art. 1º do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, 
onde se lê: “em dois ou mais anos-calendário”, leia-se: 
“em dois ou mais períodos de apuração”

EMENDA Nº 3 – CAE

No art. 34 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, na redação dada pelo art. 1º 
do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, onde se lê: 
“existentes na legislação do imposto de renda”, leia-
-se: “estabelecidas em ato do CGSN”.

EMENDA Nº 4 – CAE

No § 14 do art. 18 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelo 
art. 2º do PLC nº 77, de 2011 – Complementar, onde 
se lê: “relativo aos valores das receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias para o exterior”, leia-se: 
“em decorrência do disposto no inciso IV do § 4º deste 
artigo corresponderá aos tributos já recolhidos, e com 
relação ao disposto no inciso V do mesmo parágrafo”.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados o ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san-
ção do Presidente da República, não exigida esta para o 
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998) 

d) organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

Art. 146. Cabe à lei complementar:
....................................................................................

III – estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre:
....................................................................................

d) definição de tratamento diferenciado e favore-
cido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpli-
ficados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003) 

Parágrafo único A lei complementar de que trata 
o inciso d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ob-
servado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19-12-2003) 

I – será opcional para o contribuinte; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

II – poderão ser estabelecidas condições de en-
quadramento diferenciadas por Estado. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003) 

III – o recolhimento será unificado e centralizado 
e a distribuição da parcela de recursos pertencentes 
aos respectivos entes federados será imediata, vedada 
qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003) 

IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança 
poderão ser compartilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único de contribuintes. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
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lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000 

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 

ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador José Pimentel

I – Relatório

O projeto ora em exame na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) foi apresentado à Câmara 
dos Deputados em 9 de agosto pelo Poder Execu-
tivo. Naquela Casa foi apensado ao Projeto de Lei 
Complementar (PLP) nº 591, de 2010, então em 
fase final de tramitação. Longamente aguardado e 
amplamente negociado, como sói acontecer com to-
das as alterações perpetradas ao Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribui-
ções devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), foi aprovado na 
sua integralidade, na forma apresentada pela Pre-
sidenta da República.

Composto de sete artigos e cinco anexos, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77, de 2011 – Com-
plementar, trouxe importantes aperfeiçoamentos ao 
Estatuto da Microempresa (ME) e Empresa de Pe-
queno Porte (EPP), sobretudo no que concerne ao 
aumento dos limites de enquadramento e do recente-
mente implementado instituto do Microempreendedor 
Individual (MEI).

O art. 1º dispõe sobre as alterações que entrarão 
em vigor imediatamente após a aprovação e publica-
ção da nova lei. Os restantes vigerão a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

Com isso, serão promovidas alterações imediatas 
nos arts. 4º, 9º, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 
34 e 39 da Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

A alteração no art. 4º prevê trâmite especial e sim-
plificado do processo de abertura, registro, alteração 
e baixa do MEI, preferencialmente eletrônico e opcio-
nal para o empreendedor, na forma a ser disciplinada 
pelo Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN).

O art. 9º da LCP nº 123, de 2006, é alterado para 
permitir a baixa de empresas ou de registros de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte (MEPPs) 
inativas há pelo menos um ano, ainda que estejam em 
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, sem que a possibilidade exima a respon-
sabilidade pessoal do titular, do sócio ou do adminis-
trador da MEPP.

A alteração do art. 16 diz respeito à obrigatorieda-
de da aceitação do sistema de comunicação eletrônica 
no âmbito do Simples Nacional e a sua consolidação 
definitiva.
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A introdução de novo parágrafo ao art. 18-B da 
LCP nº 123, de 2006, tem o objetivo de esclarecer situ-
ação nebulosa hoje existente em relação à contratação 
de MEIs dos segmentos de prestação de serviços de 
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e de manutenção ou reparo de veículos. Ele esclarece 
que, quando estiverem presentes elementos da rela-
ção de emprego, a contratante fica sujeita a todas as 
obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias.

A alteração aprovada no art. 18-C fornece maior 
detalhamento sobre as obrigações e direitos do MEI 
que faça uso do direito de contratar um único empre-
gado que receba exclusivamente 1 (um) salário míni-
mo ou o piso salarial da categoria profissional. Para 
os casos de afastamento legal do único empregado do 
MEI, será permitida a contratação de outro, inclusive 
por prazo determinado, até que cessem as condições 
do afastamento.

A primeira parte da nova redação proposta ao 
art. 21 disciplina a compensação e a restituição dos 
valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente 
ou em montante superior ao devido. A partir do novo 
§ 15, passa a ser contemplado um importante anseio 
das MEPPs: o parcelamento de dívidas. O pagamento 
poderá ser feito em até sessenta vezes, na forma pre-
vista pelo CGSN, sendo permitido, inclusive, o repar-
celamento de repactuações anteriores inadimplidas. O 
valor de cada prestação mensal, por ocasião do paga-
mento, deverá ser acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente.

O art. 24 do Estatuto da MEPP é alterado com 
o objetivo de deixar expressa a impossibilidade de os 
entes federativos instituírem mudanças em fatores que 
impliquem alteração no tributo devido no Simples Na-
cional. Assim, em respeito ao pacto federativo, a não 
ser nos casos descritos na própria Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não poderão ser alterados unilate-
ralmente fatores como bases de cálculo, alíquotas e 
outros percentuais que repercutam no valor final do 
tributo devido na forma do Simples Nacional.

A novidade no art. 26 é que a exigência de certifi-
cação digital para as MEPP seja deliberada pelo CGSN.

Nos arts. 31 e 32, são corrigidos termos relaciona-
dos ao impedimento de recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

quando a MEPP ultrapassar os sublimites estabeleci-
dos pelos Estados.

A ideia subjacente ao art. 33 é a de esclarecer a 
competência dos entes federados no lançamento de 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional e a do art. 
34 é a de estabelecer critério único de presunção de 
omissão de receitas no regime unificado, com base na 
legislação do imposto de renda.

A última alteração que entra em vigor imediata-
mente é a do art. 39, que objetiva estabelecer critérios 
mais uniformes no contencioso administrativo.

O art. 2º do Projeto trata, essencialmente, de 
alterações de limites de enquadramento como ME ou 
como EPP e vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012. 
Ele promove alterações nos arts. 1º, 3º, 17, 18, 18-A, 
19, 20, 25, 30, 31, 41 e 68, todos da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006.

Apenas uma alteração é feita no art. 1º. A partir 
de 2015, o CGSN (e não o CGSIM como erradamente 
consta no Projeto e será objeto de emenda de redação) 
poderá decidir sobre a revisão dos valores expressos 
em moeda no Estatuto da MEPP.

Na alteração promovida no art. 3º da LCP nº 123, 
de 2006, é expressa a mudança mais aguardada, o 
aumento dos limites gerais de enquadramento das 
MEPPs, fixados nos incisos I e II. É considerada micro-
empresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezen-
tos e sessenta mil reais); e empresa de pequeno porte 
aquela que perceba, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais).

Além disso, o art. 3º da LCP nº 123, de 2006, 
recebe importante alteração, para estabelecer limite 
adicional às empresas exportadoras. Com isso, elas 
poderão exceder os limites de enquadramento, con-
tinuando a se beneficiar do Simples Nacional, desde 
que o excesso provenha de receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias, inclusive quando realizada 
por meio de comercial exportadora ou da sociedade 
de propósito específico, dentro do limite adicional de 
R$ 3.600.000,00 de receita bruta anual. Na prática, a 
medida permite até dobrar o limite de enquadramento 
das empresas de pequeno porte exportadoras.

Ainda no art. 3º da LCP nº 123, dc 2006, são al-
terados os critérios de exclusão por excesso de recei-
ta, do ano seguinte para o mês subsequente, exceto 
quando o excesso for inferior a 20% do limite.

O novo inciso XVI acrescentado ao art. 17 veda a 
adesão de MEPPs com ausência de inscrição ou com 
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irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 
estadual, quando exigível.

No art. 18, são feitas modificações para deixar 
claro o tratamento tributário do regime em relação às 
exportações e quanto à natureza jurídica das informa-
ções prestadas pelas MEPPs nos cálculos dos valores 
devidos no Simples Nacional. A. partir de 1º de janeiro 
do ano que vem, essas informações passam a ter ca-
ráter declaratório e de confissão de dívida.

Igualmente importante, e superando as expec-
tativas, é alterado o art. 18-A, para elevar o limite de 
enquadramento do microempreendedor individual, 
que passa de R$ 36.000,00 para R$ 60.000,00. Além 
dessa alteração, a nova redação do art. 18-A contém 
dispositivos relativos às consequências do inadimple-
mento das obrigações tributárias pelos MEIs. Com a 
elevação do limite, foi necessário ajustar a redação do 
art. 68 da LCP nº 123, de 2006.

Para adequar os novos limites de enquadramento 
aos sublimites permitidos aos Estados com participa-
ção até 5% do PIB nacional, são alterados os arts. 19 
e 20 do Estatuto da MEPP.

As alterações feitas ao art. 25 e aos arts. 30 e 31 
repercutem as mudanças da natureza jurídica dada às 
declarações mensalmente prestadas pelas MEPPs e 
os novos limites de receita bruta em relação às regras 
de exclusão.

Igualmente, a nova natureza jurídica das declara-
ções prestadas pelas MEPPs determinou alteração no 
art. 41 e a inclusão de novo art. 38-A, para adequar as 
multas e a inscrição em dívida ativa, no caso de falta 
de entrega das declarações do Simples Nacional, às 
mudanças na legislação.

No art. 3º do projeto, de maneira sábia, foi 
acrescentado o art. 79-E, para evitar a exclusão de 
empresas de pequeno porte que tenham atingido 
o limite de receita previsto para 2011, mas não o 
novo limite.

O art. 4º do projeto estabelece a substituição dos 
anexos da LCP nº 123, de 2006, pelos anexos da nova 
lei em que se transformar o projeto, a fim de fixar os 
novos limites de enquadramento já mencionados, bem 
como o de atualizar os valores das novas faixas e alí-
quotas. Isso porque tão importante quanto à elevação 
do limite de enquadramento é a atualização das tabe-
las, que permitirá sensível alívio da carga tributária às 
MEPPs beneficiárias do Simples Nacional.

Para simplificar a vida das MEPPs, o art. 5º do 
projeto prevê que o Poder Executivo publicará no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a consoli-
dação da Lei Complementar nº 123, de 2006, com as 

alterações resultantes das Leis Complementares nºs 
127, de 14 de agosto de 2007, 128, de 19 de dezem-
bro de 2008, 133, de 28 de dezembro de 2009, e as 
resultantes da nova Lei Complementar em que este 
projeto venha a se transformar.

O art. 7º é a cláusula revocatória. A partir da pu-
blicação da nova Lei Complementar, com a novel sis-
temática de comunicação instituída com a aprovação 
do projeto, estarão revogados, de imediato, o § 2º do 
art. 4º e o § 7º do art. 29. A partir de 1º de janeiro de 
2012, não mais vigerão as alíneas a a c do inciso I e 
as alíneas a a d do inciso II do § 14 do art. 18.

II – Análise

A competência da CAE para opinar sobre maté-
rias relativas a tributos decorre do art. 99, IV, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF).

Por força dos arts. 24, I e 48, I, conjugado com 
o art. 146, III, d, e parágrafo único, todos da Constitui-
ção Federal (CF), o Congresso Nacional é competente 
para legislar sobre direito tributário, sendo a iniciativa 
parlamentar amparada pelo art. 61 da CF.

Adequada, também, é a veiculação da matéria 
por lei complementar, visto que assim o determinam 
a já citada alínea d do inciso III e o parágrafo único, 
ambos do art. 146 da CF, inseridos pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

Antes de proceder à análise de mérito do PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, propriamente dita, é 
salutar sintetizar, com base em indicadores oficiais e 
confiáveis, a influência do Simples Nacional na evo-
lução econômica e social do País após a sua entrada 
em vigor em 1º de julho de 2007.

Inicialmente, há que se destacar o enorme aumen-
to de formalização das MEPPs alcançado pelo regime. 
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), foram constituídas, 
no período, nas Juntas Comerciais, 2.670.509 novas 
empresas, sendo 529.419 delas criadas já no segun-
do semestre de 2007; 594.440, em 2008; 622.552, 
em 2009; 617.836, em 2010; e 306.262, até o final de 
julho deste ano.

Ressalte-se que a quase totalidade das empresas 
constituídas no País são micro e pequenos empreen-
dimentos. Dificilmente, quando do seu registro, uma 
empresa tem porte de média ou grande empresa, o 
que mostra de forma eloquente a importância da Lei 
Geral na formalização de empresas.

É notório que a formalização se mostra vantajosa 
para toda a sociedade. O Estado é beneficiado, porque, 
além de conseguir um maior controle sobre as ativi-
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dades empreendidas, tem acesso a impostos e con-
tribuição previdenciária de um público que antes não 
contribuía. E o empreendedor também, já que obtém 
uma chance de crescer como empresário. Beneficia-
-se, também, ao ter facilitada a obtenção de crédito 
para o seu negócio, ao ter maior acesso aos mercados 
e ao poder emitir nota fiscal. Adicionalmente, com a 
formalização, passa a receber tratamento diferencia-
do em licitações, a ter a possibilidade de contratar um 
funcionário com menor custo, bem como a ter acesso 
a todos os benefícios previdenciários.

Tais benefícios têm sido percebidos na prática, 
como mostra a Pesquisa de Perfil do Empreendedor 
Individual – 2011, do Sebrae Nacional. O estudo mos-
tra, entre outras coisas, que o empreendedor individu-
al tem visão de empresário e quer crescer: 87% dos 
entrevistados afirmaram que pretendem transformar 
seu negócio em uma microempresa. Além disso, 95% 
recomendam a formalização como empreendedor in-
dividual, o que mostra o sucesso dessa política.

Como decorrência desse importante fenômeno de 
resgate social, assiste-se hoje a um aumento importante 
da arrecadação de tributos no âmbito da Previdência 
Social, o que também se observa no ICMS e no ISS. 
Grande parte desse aumento pode ser creditado à efe-
tiva diminuição da informalidade e ao fortalecimento 
do mercado interno.

Outro fenômeno digno de menção é a evolução 
do emprego formal com carteira assinada entre 2006 
e 2010 decorrente do impulso dado as micro e peque-
nas empresas no período.

Tradicionalmente conhecidas como as maiores 
geradoras de empregos formais com carteira assinada, 
a partir de 2006, ano da aprovação da LCP nº 123, de 
2006, as MEPPs são responsáveis por 4 em cada 5 
novos postos de trabalho, o equivalente, no período, 
a quase 7 milhões de novos empregos na economia 
brasileira. O quadro abaixo, com informações do CA-
GED/Ministério do Trabalho e Emprego, sobre a evo-
lução do emprego formal com carteira assinada entre 
2006 e 1º semestre de 2011 mostra esses dados de 
forma mais precisa:

Para compararmos os dados de emprego com 
o da criação de empresas, temos de considerar a di-
ferença entre o número de empresas constituídas e o 
número de empresas encerradas no mesmo período. 
Temos ainda de considerar que a base de compara-
ção neste caso é um pouco diferente, já que tem de 
incluir o ano de 2006, quando as Juntas Comerciais 
registraram a criação de 467.046 novas empresas. As-
sim, como entre 2006 e o primeiro semestre de 2011 
foram constituídas 3,1 milhões de novas empresas e 
encerradas cerca de 1,0 milhão de firmas no País, o 
saldo é de 2,1 milhões de novas empresas. Novamen-
te é importante ressaltar que a quase totalidade das 
culposas constituídas é de micro e pequenos empre-
endimentos, e que, raríssimas vezes, uma empresa é 
registrada com o porte de média ou grande empresa.

A análise desses números prova, também, de 
forma inequívoca, a forte relação entre a formalização 
das micro e pequenas empresas e a geração de em-
pregos formais com carteira assinada, uma vez que 
cerca de 99% das empresas brasileiras são MEPPs, 
conforme dados da RAIS/MTE.

Outra realidade inegável é a relação direta entre 
o advento do Simples Nacional e a ascensão de 39,5 
milhões de brasileiros à classe média, o que pode ser 
explicado pela criação dos empregos formais com car-
teira assinada no País.

Como se sabe, entre 2002 e 2010, houve uma 
mudança na pirâmide de distribuição das classes so-
ciais no Brasil, sobretudo com o aumento das classes 
C e D e consequente retração da classe E:
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O novo regime, logicamente, ainda pode ser 
aperfeiçoado. Há aspectos importantes que, embora 
almejados na versão original do Estatuto da MEPP, 
ainda não funcionam a contento. É o caso do meca-
nismo que tenta privilegiar o segmento nas compras 
governamentais. Com alguma repercussão no caso da 
União, quase não foi aplicado no âmbito de Estados e 
Municípios, o que sugere a necessidade de mudanças 
futuras no capítulo V da LCP nº 123, de 2006.

Quanto à participação das MEPPs na pauta de 
exportações, podemos dizer que, ao contrário do pre-
tendido em 2006, o valor exportado tem caído, o que 
pode ser explicado por diversos motivos. O principal 

é que o crescimento na exportação de commodities 
ocorrido nos últimos anos beneficiou principalmente 
as empresas de médio e grande porte, o que fez com 
que o valor exportado por elas tenha crescido num 
ritmo acima do das MEPPs.

Além disso, o câmbio valorizado e instável, tam-
bém observado no período recente, torna a atividade 
exportadora pouco atraente para quem não tem escala, 
como é o caso dos empreendimentos de menor porte. 
Concorre também para o fenômeno o fortalecimento 
do mercado interno ocorrido na última década. Como 
as MEPPs estão, em sua maioria, nos setores de co-
mércio e serviço, elas são pouco propensas a expor-
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tar, já que conseguem vender para o mercado interno 
sem maiores dificuldades.

Evidentemente, outras críticas poderiam ser feitas, 
mas o balanço é largamente favorável à ampliação do 
regime simplificado. Ante a experiência relatada dos mais 
de três anos de entrada em vigor do Simples Nacional, 
só podemos avaliar como muito importantes e positivas 
as medidas propostas em favor da microempresa e da 
empresa de pequeno porte neste projeto. Fruto de con-
senso entre os diversos atores envolvidos no proces-
so de negociação, ele contém avanços e adaptações 
fundamentais para o aperfeiçoamento do regime sim-
plificado, que vem revolucionando a economia do País.

Além dos muitos aperfeiçoamentos feitos na legis-
lação para torná-la mais clara e transparente, o PLC nº 
77, de 2011 – Complementar, traz novidades que vêm 
ao encontro dos principais anseios das MEPPs. O de 
maior destaque é, sem dúvida alguma, a elevação do 
limite de enquadramento do Simples Nacional, que pas-
sa de R$ 2.400.000,00 de receita bruta anual para R$ 
3.600.000,00. Mas reduzir a medida a isso é ocultar o 
que consideramos uma das suas principais virtudes: a 
de redução efetiva da carga tributária sobre as empresas 
que já participavam do regime. Isso se dá pela atuali-
zação dos valores das tabelas e das faixas de enqua-
dramento. Com isso, a partir de 1º de janeiro de 2012, 
as MPEEs terão, todas, redução efetiva de alíquota.

Exemplificando, uma empresa com receita bruta 
anual de R$ 899.000,00, que esteja enquadrada no 
Anexo I, que até 31 de dezembro de 2011 se submete 
à alíquota de 8,45%, passa, a partir de 1º de janeiro de 
2012, a estar submetida à alíquota de 7,60%.

Adicionalmente, no intuito de incentivar expor-
tações, o PLC nº 77, de 2011 – Complementar, inova 
ao conceder limite adicional de R$ 3.600.000,00 para 
receitas brutas provenientes de exportações.

Outro dos principais anseios das microempresas 
e empresas de pequeno porte contemplado no projeto 
foi a possibilidade de parcelamento e reparcelamento de 
dívidas com o regime. A medida atende aos reclamos do 
segmento, preocupado com o agravamento da situação 
das empresas endividadas com o Fisco. Já prejudicada 
pelas consequências da inadimplência e das multas a 
pagar, a empresa endividada ainda tinha a sua situação 
agravada pela impossibilidade de se manter no regime 
simplificado e favorecido. Com a aprovação do projeto, 
as MEPPs ganham novo alento com as novas regras de 
parcelamento em até 60 meses estabelecidas a partir 
do novo § 15 do art. 21 da LCP nº 123, de 2006.

Por fim, outra alteração digna de louvor, e que su-
perou qualquer expectativa, foi a elevação do limite dc 
enquadramento dos MEIs, que passou de R$ 36.000,00 
de receita bruta anual para R$ 60.000,00. A medida, 

que muitos poderiam considerar ousada, já se provou 
útil e contribuirá, de maneira decisiva, para reduzir 
drasticamente a informalidade na economia brasileira.

No prazo regulamentar para emendas na CAE, o 
PLC nº 77, de 2011, recebeu duas emendas.

A de nº 1, do Senador Aloysio Ferreira Nunes, 
propõe acréscimo de parágrafo ao art. 18-C da LCP nº 
123, de 2006, para permitir a contratação, pelo MEI, de 
um menor na condição de aprendiz. Embora a iniciativa 
nos pareça meritória, entendemos que ela deva figurar 
em projeto futuro de aperfeiçoamento do Estatuto da 
MEPP, visto que, na situação atual, a aprovação de 
qualquer emenda acabará por retardar a entrada em 
vigor de medidas que hoje se afiguram mais urgentes 
e importantes, motivo pelo qual defendemos a sua rejei-
ção. O mesmo se diga em relação à Emenda CAE nº 2, 
do Senador Alvaro Dias, que acrescenta inciso XVI ao 
§ 5-B do art. 18 da LCP nº 123, de 2006, para permitir 
a opção pelo Simples Nacional de MEPPs prestadoras 
de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.

O PLC nº 77, de 2011 – Complementar, preen-
che as exigências da Lei Complementai nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, sendo, pois, elaborado em téc-
nica legislativa adequada. A única alteração neces-
sária é de natureza redacional, já que o projeto, em 
quase todo o seu corpo, exceto nas referências feitas 
na nova redação dos §§ do art. 4º da LCP nº 123, de 
2006, confunde a sigla do Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) com a do Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), o que 
demanda emenda de redação ao final.

Quanto ao atendimento dos requisitos de respon-
sabilidade fiscal, expressos no art. 14 da LCP nº 101, de 
4 de maio de 2000, a Exposição de Motivos encaminha-
da junto com o Projeto informa que não haverá perdas 
fiscais no presente ano. A renúncia fiscal decorrente das 
medidas no ano de 2012 será de R$ 5.326 milhões de 
reais; em 2013, de R$ 5.875 milhões; e, em 2014, de 
R$ 6.477 milhões. Informa, ainda, que essas quantias 
serão devidamente consideradas na estimativa de re-
ceita das respectivas propostas orçamentárias anuais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Comple-
mentar, com a emenda de redação a.seguir e a rejei-
ção das Emendas CAE nºs 1 e 2.

EMENDA Nº 3 (DE REDAÇÃO)

Substituam-se todas as referências feitas no Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Complemen-
tar, ao CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional 
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para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) por CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional), exceto as do art. 1º do Projeto re-
ferentes ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

Sala da Comissão, de setembro de 2011. – Se-
nador José Pimentel, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador José Pimentel

I – Relatório

O projeto ora em exame na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) foi apresentado à Câmara 
dos Deputados em 9 de agosto pelo Poder Executivo. 
Naquela Casa foi apensado ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) nº 591, de 2010, então em fase final 
de tramitação. Longamente aguardado e amplamen-
te negociado, como sói acontecer com todas as al-
terações perpetradas ao Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional), foi aprovado na sua integralidade, 
na forma apresentada pela Presidenta da República.

Composto de sete artigos e cinco anexos, o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) nº 77, de 2011 – Complemen-
tar, trouxe importantes aperfeiçoamentos ao Estatuto da 
Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
sobretudo no que concerne ao aumento dos limites de 
enquadramento e do recentemente implementado ins-
tituto do Microempreendedor Individual (MEI).

O art. 1º dispõe sobre as alterações que entrarão 
em vigor imediatamente após a aprovação c publica-
ção da nova lei. Os restantes Vigerão a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

Com isso, serão promovidas alterações imediatas 
nos arts. 4º, 9º, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 
34 e 39 da Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

A alteração no art. 4º prevê trâmite especial e sim-
plificado do processo de abertura, registro, alteração 
e baixa do MEI, preferencialmente eletrônico e opcio-
nal para o empreendedor, na forma a ser disciplinada 
pelo Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN).

O art. 9º da LCP nº 123, de 2006, é alterado para 
permitir a baixa de empresas ou de registros de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte (MEPPs) 
inativas há pelo menos um ano, ainda que estejam em 
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, sem que a possibilidade exima a respon-
sabilidade pessoal do titular, do sócio ou do adminis-
trador da MEPP.

A alteração do art. 16 diz respeito à obrigatorieda-
de da aceitação do sistema de comunicação eletrônica 
no âmbito do Simples Nacional e a sua consolidação 
definitiva.

A introdução de novo parágrafo ao art. l8-B da LCP 
nº 123, de 2006, tem o objetivo de esclarecer situação 
nebulosa hoje existente em relação à contratação de 
MEIs dos segmentos de prestação de serviços de hi-
dráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria o 
de manutenção ou reparo de veículos. Ele esclarece 
que, quando estiverem presentes elementos da rela-
ção de emprego, a contratante fica sujeita a todas as 
obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias.

A alteração aprovada no art. 18-C fornece maior 
detalhamento sobre as obrigações e direitos do MEI 
que faça uso do direito de contratar um único empre-
gado que receba exclusivamente 1 (um) salário míni-
mo ou o piso salarial da categoria profissional. Para 
os casos de afastamento legal do único empregado do 
MEI, será permitida a contratação de outro, inclusive 
por prazo determinado, até que cessem as condições 
do afastamento.

A primeira parte da nova redação proposta ao art. 
21 disciplina a compensação e a restituição dos valo-
res do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou 
em montante superior ao devido. A partir do novo § 15, 
passa a ser contemplado um importante anseio das ME-
PPs: o parcelamento de dívidas. O pagamento poderá 
ser feito em até sessenta vezes, na forma prevista pelo 
CGSN, sendo permitido, inclusive, o reparcelamento de 
repactuações anteriores inadimplidas. O valor de cada 
prestação mensal, por ocasião do pagamento, deverá 
ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) 
para títulos federais, acumulada mensalmente.

O art. 24 do Estatuto da MEPP é alterado com 
o objetivo de deixar expressa a impossibilidade de os 
entes federativos instituírem mudanças em fatores que 
impliquem alteração no tributo devido no Simples Na-
cional. Assim, em respeito ao pacto federativo, a não 
ser nos casos descritos na própria Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não poderão ser alterados unilate-
ralmente fatores como bases de cálculo, alíquotas e 
outros percentuais que repercutam no valor final do 
tributo devido na forma do Simples Nacional.

A novidade no art. 26 é que a exigência de certifi-
cação digital para as MEPPs seja deliberada pelo CGSN.

Nos arts. 31 e 32, são corrigidos termos relaciona-
dos ao impedimento de recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do 
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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
quando a MEPP ultrapassar os sublimites estabeleci-
dos pelos Estados.

A ideia subjacente ao art. 33 é a de esclarecer a 
competência dos entes federados no lançamento de 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional e a do art. 
34 é a de estabelecer critério único de presunção de 
omissão de receitas no regime unificado, com base na 
legislação do imposto de renda.

A última alteração que entra em vigor imediata-
mente é a do art. 39, que objetiva estabelecer critérios 
mais uniformes no contencioso administrativo.

O art. 2º do Projeto trata, essencialmente, de 
alterações de limites de enquadramento como ME ou 
como EPP e vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012. 
Ele promove alterações nos arts. 1º, 3º, 17, 18, 18-A, 
19, 20, 25, 30, 31, 41 e 68, todos da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006.

Apenas uma alteração é feita no art. 1º A partir 
de 2015, o CGSN (e não o CGSIM como erradamente 
consta no Projeto e será objeto de emenda de redação) 
poderá decidir sobre a revisão dos valores expressos 
em moeda no Estatuto da MEPP.

Na alteração promovida no art. 3º da LCP nº 123, 
de 2006, é expressa a mudança mais aguardada: o 
aumento dos limites gerais de enquadramento das 
MEPPs, fixados nos incisos I e II. É considerada micro-
empresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezen-
tos e sessenta mil reais); e empresa de pequeno porte 
aquela que perceba, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais).

Além disso, o art. 3º da LCP nº 123, de 2006, 
recebe importante alteração, para estabelecer limite 
adicional às empresas exportadoras. Com isso, elas 
poderão exceder os limites de enquadramento, con-
tinuando a se beneficiar do Simples Nacional, desde 
que o excesso provenha de receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias, inclusive quando realizada 
por meio de comercial exportadora ou da sociedade 
de propósito específico, dentro do limite adicional de 
R$3.600.000,00 de receita bruta anual. Na prática, a 
medida permite até dobrar o limite de enquadramento 
das empresas de pequeno porte exportadoras.

Ainda no art. 3º da LCP nº 123, de 2006, são al-
terados os critérios de exclusão por excesso de recei-
ta, do ano seguinte para o mês subsequente, exceto 
quando o excesso for inferior a 20% do limite.

O novo inciso XVI acrescentado ao art. 17 veda a 
adesão de MEPPs com ausência de inscrição ou com 

irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 
estadual, quando exigível.

No art. 18, são feitas modificações para deixar 
claro o tratamento tributário do regime em relação às 
exportações e quanto à natureza jurídica das informa-
ções prestadas pelas MEPPs nos cálculos dos valores 
devidos no Simples Nacional. A partir de 1º de janeiro 
do ano que vem, essas informações passam a ter ca-
ráter declaratório e de confissão de dívida.

Igualmente importante, e superando as expec-
tativas, é alterado o art. 18-A, para elevar o limite de 
enquadramento do microempreendedor individual, 
que passa de R$ 36.000,00 para R$ 60.000,00. Além 
dessa alteração, a nova redação do art. 18-A contém 
dispositivos relativos às consequências do inadimple-
mento das obrigações tributárias pelos MEIs. Com a 
elevação do limite, foi necessário ajustar a redação do 
art. 68 da LCP nº 123, de 2006.

Para adequar os novos limites de enquadramento 
aos sublimites permitidos aos Estados com participa-
ção até 5% do PIB nacional, são alterados os arts. 19 
e 20 do Estatuto da MEPP.

As alterações feitas ao art. 25 e aos arts. 30 e 31 
repercutem as mudanças da natureza jurídica dada às 
declarações mensalmente prestadas pelas MEPPs e 
os novos limites de receita bruta em relação às regras 
de exclusão.

Igualmente, a nova natureza jurídica das declara-
ções prestadas pelas MEPPs determinou alteração no 
art. 41 e a inclusão de novo art. 38-A, para adequar as 
multas e a inscrição em dívida ativa, no caso de falta 
de entrega das declarações do Simples Nacional, às 
mudanças na legislação.

No art. 3º do projeto, de maneira sábia, foi acres-
centado o art. 79-E, para evitar a exclusão de empre-
sas de pequeno porte que tenham atingido o limite 
de receita previsto para 2011, mas não o novo limite.

O art. 4º do projeto estabelece a substituição dos 
anexos da LCP nº 123, de 2006, pelos anexos da nova 
lei em que se transformar o projeto, a fim de fixar os 
novos limites de enquadramento já mencionados, bem 
como o de atualizar os valores das novas faixas e alí-
quotas. Isso porque tão importante quanto a elevação 
do limite de enquadramento é a atualização das tabe-
las, que permitirá sensível alívio da carga tributária às 
MEPPs beneficiárias do Simples Nacional.

Para simplificar a vida das MEPPs, o art. 5º do 
projeto prevê que o Poder Executivo publicará no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a consoli-
dação da Lei Complementar nº 123, de 2006, com as 
alterações resultantes das Leis Complementares nºs 
127, de 14 de agosto de 2007, 128, de 19 de dezem-
bro de 2008, 133, de 28 de dezembro de 2009, e as 
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resultantes da nova Lei Complementar em que este 
projeto venha a se transformar.

O art. 7º é a cláusula revocatória. A partir da pu-
blicação da nova Lei Complementar, com a novel sis-
temática de comunicação instituída com a aprovação 
do projeto, estarão revogados, de imediato, o § 2º do 
art. 4º e o § 7º do art. 29. A partir de 1º de janeiro de 
2012, não mais vigerão as alíneas a a c do inciso I e 
as alíneas a a d do inciso II do § 14 do art. 18.

II – Análise

A competência da CAE para opinar sobre maté-
rias relativas a tributos decorre do art. 99, IV, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF).

Por força dos arts. 24, I e 48, I, conjugado com 
o art. 146, III, d, e parágrafo único, todos da Constitui-
ção Federal (CF), o Congresso Nacional é competente 
para legislar sobre direito tributário, sendo a iniciativa 
parlamentar amparada pelo art. 61 da CF.

Adequada, também, é a veiculação da matéria 
por lei complementar, visto que assim o determinam 
a já citada alínea d do inciso III e o parágrafo único, 
ambos do art. 146 da CF, inseridos pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

Antes de proceder à análise de mérito do PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, propriamente dita, é 
salutar sintetizar, com base em indicadores oficiais e 
confiáveis, a influência do Simples Nacional na evo-
lução econômica e social do País após a sua entrada 
em vigor em 1º de julho de 2007.

Inicialmente, há que se destacar o enorme aumen-
to de formalização das MEPPs alcançado pelo regime. 
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), foram constituídas, 
no período, nas Juntas Comerciais, 2.670.509 novas 
empresas, sendo 529.419 delas criadas já no segun-
do semestre de 2007; 594.440, em 2008; 622.552, 
em 2009; 617.836, em 2010; e 306.262, até o final de 
julho deste ano.

Ressalte-se que a quase totalidade das empresas 
constituídas no País são micro e pequenos empreen-
dimentos. Dificilmente, quando do seu registro, uma 
empresa tem porte de média ou grande empresa, o 
que mostra de forma eloquente a importância da Lei 
Geral na formalização de empresas.

É notório que a formalização se mostra vantajosa 
para toda a sociedade. O Estado é beneficiado, porque, 
além do conseguir um maior controle sobre as ativi-
dades empreendidas, tem acesso a impostos e con-
tribuição previdenciária de um público que antes não 
contribuía. E o empreendedor também, já que obtém 
uma chance de crescer como empresário. Beneficia-
-se, também, ao ter facilitada a obtenção de crédito 

para o seu negócio, ao ter maior acesso aos mercados 
e ao poder emitir nota fiscal. Adicionalmente, com a 
formalização, passa a receber tratamento diferencia-
do em licitações, a ter a possibilidade de contratar um 
funcionário com menor custo, bem como a ter acesso 
a todos os benefícios previdenciários.

Tais benefícios têm sido percebidos na prática, 
como mostra a Pesquisa de Perfil do Empreendedor 
Individual – 2011, do Sebrae Nacional. O estudo mos-
tra, entre outras coisas, que o empreendedor individu-
al tem visão de empresário e quer crescer: 87% dos 
entrevistados afirmaram que pretendem transformar 
seu negócio em uma microempresa. Além disso, 95% 
recomendam a formalização como empreendedor in-
dividual, o que mostra o sucesso dessa política.

Como decorrência desse importante fenômeno de 
resgate social, assiste-se hoje a um aumento importante 
da arrecadação de tributos no âmbito da Previdência 
Social, o que também se observa no ICMS e no ISS. 
Grande parte desse aumento pode ser creditado à efe-
tiva diminuição da informalidade e ao fortalecimento 
do mercado interno.

Outro fenômeno digno de menção é a evolução 
do emprego formal com carteira assinada entre 2006 
e 2010 decorrente do impulso dado as micro e peque-
nas empresas no período.

Tradicionalmente conhecidas como as maiores 
geradoras de empregos formais com carteira assinada, 
a partir de 2006, ano da aprovação da LCP nº 123, de 
2006, as MEPPs são responsáveis por 4 em cada 5 
novos postos de trabalho, o equivalente, no período, 
a quase 7 milhões de novos empregos na economia 
brasileira. O quadro abaixo, com informações do CA-
GED/Ministério do Trabalho e Emprego, sobre a evo-
lução do emprego formal com carteira assinada entre 
2006 e 1º semestre de 2011 mostra esses dados de 
forma mais precisa:

Para compararmos os dados de emprego com 
o da criação de empresas, temos de considerar a di-
ferença entre o número de empresas constituídas e o 
número de empresas encerradas no mesmo período. 
Temos ainda de considerar que a base de compara-
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ção neste caso é um pouco diferente, já que tem de 
incluir o ano de 2006, quando as Juntas Comerciais 
registraram a criação de 467.046 novas empresas. As-
sim, como entre 2006 e o primeiro semestre de 2011 
foram constituídas 3,1 milhões de novas empresas e 
encerradas cerca de 1,0 milhão de firmas no País, o 
saldo é de 2,1 milhões de novas empresas: Novamen-
te é importante ressaltar que a quase totalidade das 
empresas constituídas é de micro e pequenos empre-
endimentos, e que, raríssimas vezes, uma empresa é 
registrada com o porte de média ou grande empresa.

A análise desses números prova, também, de 
forma inequívoca, a forte relação entre a formalização 

das micro e pequenas empresas e a geração de em-
pregos formais com carteira assinada, uma vez que 
cerca de 99% das empresas brasileiras são MEPPs, 
conforme dados da RAIS/MTE.

Outra realidade inegável é a relação direta entre 
o advento do Simples Nacional e a ascensão de 39,5 
milhões de brasileiros à classe média, o que pode ser 
explicado pela criação dos empregos formais com car-
teira assinada no País.

Como se sabe, entre 2002 e 2010, houve uma 
mudança na pirâmide de distribuição das classes so-
ciais no Brasil, sobretudo com o aumento das classes 
C e D e consequente retração da classe E:
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O novo regime, logicamente, ainda pode ser 
aperfeiçoado. Há aspectos importantes que, embora 
almejados na versão original do Estatuto da MEPP, 
ainda não funcionam a contento. É o caso do meca-
nismo que tenta privilegiar o segmento nas compras 
governamentais. Com alguma repercussão no caso da 
União, quase não foi aplicado no âmbito de Estados e 
Municípios, o que sugere a necessidade de mudanças 
futuras no capítulo V da LCP nº 123, de 2006.

Quanto à participação das MEPPs na pauta de 
exportações, podemos dizer que, ao contrário do pre-
tendido em 2006, o valor exportado tem caído, o que 
pode ser explicado por diversos motivos. O principal 
é que o crescimento na exportação de commodities 
ocorrido nos últimos anos beneficiou principalmente 
as empresas de médio e grande porte, o que fez com 
que o valor exportado por elas tenha crescido num 
ritmo acima do das MEPPs.

Além disso, o câmbio valorizado e instável, tam-
bém observado no período recente, torna a atividade 
exportadora pouco atraente para quem não tem escala, 
como é o caso dos empreendimentos de menor porte. 
Concorre também para o fenômeno o fortalecimento 
do mercado interno ocorrido na última década. Como 
as MEPPs estão, em sua maioria, nos setores de co-
mércio e serviço, elas são pouco propensas a expor-
tar, já que conseguem vender para o mercado interno 
sem maiores dificuldades.

Evidentemente, outras críticas poderiam ser feitas, 
mas o balanço é largamente favorável à ampliação do 
regime simplificado. Ante a experiência relatada dos 
mais de três anos de entrada em vigor do Simples Na-
cional, só podemos avaliar como muito importantes e 
positivas as medidas propostas em favor da microem-
presa e da empresa de pequeno porte neste projeto. 
Fruto de consenso entre os diversos atores envolvidos 
no processo de negociação, ele contém avanços e 
adaptações fundamentais para o aperfeiçoamento do 
regime simplificado, que vem revolucionando a eco-
nomia do País.

Além dos muitos aperfeiçoamentos feitos na le-
gislação para torná-la mais clara e transparente, o PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, traz novidades que 
vêm ao encontro dos principais anseios das MEPPs. 
O de maior destaque é, sem dúvida alguma, a eleva-
ção do limite de enquadramento do Simples Nacional, 
que passa do R$ 2.400.000,00 da receita bruta anual 
para R$ 3.600.000,00. Mas reduzir a medida a isso é 
ocultar o que consideramos uma das suas principais 
virtudes: a de redução efetiva da carga tributária so-
bre as empresas que já participavam do regime. Isso 

se dá pela atualização dos valores das tabelas e das 
faixas de enquadramento. Com isso, a partir de 1º de 
janeiro de 2012, as MPEEs terão, todas, redução efe-
tiva de alíquota.

Exemplificando, uma empresa com receita bruta 
anual de R$ 899.000,00, que esteja enquadrada no 
Anexo I, que até 31 de dezembro de 2011 se submete 
à alíquota de 8,45%, passa, a partir de 1º de janeiro de 
2012, a estar submetida à alíquota de 7,60%.

Adicionalmente, no intuito de incentivar expor-
tações, o PLC nº 77, de 2011 – Complementar, inova 
ao conceder limite adicional de R$ 3.600.000,00 para 
receitas brutas provenientes de exportações.

Outro dos principais anseios das microempresas 
e empresas de pequeno porte contemplado no projeto 
foi a possibilidade de parcelamento e reparcelamento 
de dívidas com o regime. A medida atende aos recla-
mos do segmento, preocupado com o agravamento 
da situação das empresas endividadas com o Fisco. 
Já prejudicada pelas consequências da inadimplência 
e das multas a pagar, a empresa endividada ainda ti-
nha a sua situação agravada pela impossibilidade de 
se manter no regime simplificado e favorecido. Com a 
aprovação do projeto, as MEPPs ganham novo alento 
com as novas regras de parcelamento em até 60 me-
ses estabelecidas a partir do novo § 15 do art. 21 da 
LCP nº 123, de 2006.

Por fim, outra alteração digna de louvor, e que su-
perou qualquer expectativa, foi a elevação do limite de 
enquadramento dos MEIs, que passou de R$ 36.000,00 
de receita bruta anual para R$ 60.000,00. A medida, 
que muitos poderiam considerar ousada, já se provou 
útil e contribuirá, de maneira decisiva, para reduzir 
drasticamente a informalidade na economia brasileira.

No prazo regulamentar para emendas na CAE, o 
PLC nº 77, de 2011, recebeu quatro emendas.

A de nº 1, do Senador Aloysio Ferreira Nunes, 
propõe o acréscimo de parágrafo ao art. 18-C da LCP 
nº 123, de 2006, para permitir a contratação, pelo 
MEI, de um menor na condição de aprendiz. Embo-
ra a iniciativa nos pareça meritória, entendemos que 
ela deva figurar em projeto futuro de aperfeiçoamento 
do Estatuto da MEPP, visto que, na situação atual, a 
aprovação de qualquer emenda acabará por retardar 
a entrada em vigor de medidas que hoje se afiguram 
mais urgentes e importantes, motivo pelo qual defen-
demos a sua rejeição. O mesmo se diga em relação à 
Emenda CAE nº 2, do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa inciso XVI ao § 5º-B do art. 18 da LCP nº 123, 
de 2006, para permitir a opção pelo Simples Nacional 
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de MEPPs prestadoras de serviços de fisioterapia e 
terapia ocupacional.

A Emenda CAE nº 4, do Senador Armando Mon-
teiro, também de extrema relevância, propõe que as 
MEPPs optantes pelo Simples Nacional, em relação 
ao ICMS, não estejam sujeitas aos regimes de substi-
tuição tributária e de antecipação do recolhimento do 
imposto, bem como ao pagamento do diferencial de alí-
quotas interna e interestadual nas aquisições interesta-
duais. Como o assunto é bastante polêmico, seguimos 
o mesmo critério adotado para as Emendas CAE nºs 1 
e 2, rejeitando-a, de forma a não protelar a entrada em 
vigor dos novos benefícios previstos no projeto. A pri-
meira parte da Emenda CAE nº 5, também de autoria 
do Senador Armando Monteiro, que propõe acabar com 
a vedação hoje existente ao ingresso de MEPPs pro-
dutoras de aguardente, é rejeitada pelo mesmo motivo.

O PLC nº 77, de 2011 – Complementar, preen-
che as exigências da Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, sendo, pois, elaborado em téc-
nica legislativa adequada. A única alteração neces-
sária é de natureza redacional, já que o projeto, em 
quase todo o seu corpo, exceto nas referências feitas 
na nova redação dos §§ do art. 4º da LCP nº 123, de 
2006, confunde a sigla do Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) com a do Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), o que 
demanda emenda de redação ao final.

Quanto ao atendimento dos requisitos de res-
ponsabilidade fiscal, expressos no art. 14 da LCP nº 
101, de 4 de maio de 2000, a Exposição de Motivos 
encaminhada junto com o Projeto informa que não ha-
verá perdas fiscais no presente ano. A renúncia fiscal 
decorrente das medidas no ano de 2012 será de R$ 
5.326 milhões de reais; em 2013, de R$ 5.875 milhões; 
e, em 2014, de R$ 6.477 milhões. Informa, ainda, que 
essas quantias serão devidamente consideradas na 
estimativa de receita das respectivas propostas orça-
mentárias anuais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Comple-
mentar, com a emenda de redação a seguir e a rejei-
ção das Emendas CAE nºs 1, 2, 4 e 5.

EMENDA Nº 3 (DE REDAÇÃO)

Substituam-se todas as referências feitas no Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Complemen-
tar, ao CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) por CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional), exceto as do art. 1º do Projeto re-
ferentes ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

Sala da Comissão, de setembro de 2011. – Se-
nador José Pimentel, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador José Pimentel

I – Relatório

O projeto ora em exame na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) foi apresentado à Câmara 
dos Deputados em 9 de agosto pelo Poder Executivo. 
Naquela Casa foi apensado ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) nº 591, de 2010, então em fase final 
de tramitação. Longamente aguardado e amplamen-
te negociado, como sói acontecer com todas as al-
terações perpetradas ao Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional), foi aprovado na sua integralidade, 
na forma apresentada pela Presidenta da República.

Composto de sete artigos e cinco anexos, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77, de 2011 – Com-
plementar, trouxe importantes aperfeiçoamentos ao 
Estatuto da Microempresa (ME) e Empresa de Pe-
queno Porte (EPP), sobretudo no que concerne ao 
aumento dos limites de enquadramento e do recente-
mente implementado instituto do Microempreendedor 
Individual (MEI).

O art. 1º dispõe sobre as alterações que entrarão 
em vigor imediatamente após a aprovação e publica-
ção da nova lei. Os restantes vigerão a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

Com isso, serão promovidas alterações imediatas 
nos arts. 4º, 9º, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 
34 e 39 da Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

A alteração no art. 4º prevê trâmite especial e sim-
plificado do processo de abertura, registro, alteração 
e baixa do MEI, preferencialmente eletrônico e opcio-
nal para o empreendedor, na forma a ser disciplinada 
pelo Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN).

O art. 9º da LCP nº 123, dc 2006, é alterado para 
permitir a baixa de empresas ou de registros de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte (MEPPs) 
inativas há pelo menos um ano, ainda que estejam em 
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, sem que a possibilidade exima a respon-
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sabilidade pessoal do titular, do sócio ou do adminis-
trador da MEPP.

A alteração do art. 16 diz respeito à obrigatorieda-
de da aceitação do sistema de comunicação eletrônica 
no âmbito do Simples Nacional e a sua consolidação 
definitiva.

A introdução de novo parágrafo ao art. 18-B da 
LCP nº 123, de 2006, tem o objetivo de esclarecer situ-
ação nebulosa hoje existente em relação à contratação 
de MEIs dos segmentos de prestação de serviços de 
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e de manutenção ou reparo de veículos. Ele esclarece 
que, quando estiverem presentes elementos da rela-
ção de emprego, a contratante fica sujeita a todas as 
obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias.

A alteração aprovada no art. 18-C fornece maior 
detalhamento sobre as obrigações e direitos do MEI 
que faça uso do direito de contratar um único empre-
gado que receba exclusivamente 1 (um) salário míni-
mo ou o piso salarial da categoria profissional. Para 
os casos de afastamento legal do único empregado do 
MEI, sela permitida a contratação dc outro, inclusive 
por prazo determinado, até que cessem as condições 
do afastamento.

A primeira parte da nova redação proposta ao 
art. 21 disciplina a compensação e a restituição dos 
valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente 
ou em montante superior ao devido. A partir do novo 
§ 15, passa a ser contemplado um importante anseio 
das MEPPs: o parcelamento de dívidas. O pagamento 
poderá ser feito em até sessenta vezes, na forma pre-
vista pelo CGSN, sendo permitido, inclusive, o repar-
celamento de repactuações anteriores inadimplidas. O 
valor de cada prestação mensal, por ocasião do paga-
mento, deverá ser acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente.

O art. 24 do Estatuto da MEPP é alterado com 
o objetivo de deixar expressa a impossibilidade de os 
entes federativos instituírem mudanças em fatores que 
impliquem alteração no tributo devido no Simples Na-
cional. Assim, em respeito ao pacto federativo, a não 
ser nos casos descritos na própria Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não poderão ser alterados unilate-
ralmente fatores como bases de cálculo, alíquotas e 
outros percentuais que repercutam no valor final do 
tributo devido na forma do Simples Nacional.

A novidade no art. 26 é que a exigência de cer-
tificação digital para as MEPPs seja deliberada pelo 
CGSN.

Nos arts. 31 e 32, são corrigidos termos relaciona-
dos ao impedimento de recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
quando a MEPP ultrapassar os subilimites estabele-
cidos pelos Estados.

A ideia subjacente ao art. 33 é a de esclarecer a 
competência dos entes federados no lançamento de 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional e a do art. 
34 é a de estabelecer critério único de presunção de 
omissão de receitas no regime unificado, com base na 
legislação do imposto de renda.

A última alteração que entra em vigor imediata-
mente é a do art. 39, que objetiva estabelecer critérios 
mais uniformes no contencioso administrativo.

O art. 2º do Projeto trata, essencialmente, de 
alterações de limites de enquadramento como ME ou 
como EPP e vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012. 
Ele promove alterações nos arts. 1º, 3º, 17, 18, 18-A, 
19, 20, 25, 30, 31, 41 e 68, todos da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006.

Apenas uma alteração é feita no art. 1º A partir 
de 2015, o CGSN (e não o CGSIM como erradamente 
consta no Projeto e será objeto de emenda de redação) 
poderá decidir sobre a revisão dos valores expressos 
em moeda no Estatuto da MEPP.

Na alteração promovida no art. 3º da LCP nº 123, 
de 2006, é expressa a mudança mais aguardada: o 
aumento dos limites gerais de enquadramento das 
MEPPs, fixados nos incisos I e II. É considerada micro-
empresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezen-
tos e sessenta mil reais); e empresa de pequeno porte 
aquela que perceba, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais).

Além disso, o art. 3º da LCP nº 123, de 2006, 
recebe importante alteração, para estabelecer limite 
adicional às empresas exportadoras. Com isso, elas 
poderão exceder os limites de enquadramento, con-
tinuando a se beneficiar do Simples Nacional, desde 
que o excesso provenha de receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias, inclusive quando realizada 
por meio de comercial exportadora ou da sociedade 
de propósito específico, dentro do limite adicional de 
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R$3.600.000,00 de receita bruta anual. Na prática, a 
medida permite até dobrar o limite de enquadramento 
das empresas de pequeno porte exportadoras.

Ainda no art. 3º da LCP nº 123, de 2006, são al-
terados os critérios de exclusão por excesso de recei-
ta, do ano seguinte para o mês subsequente, exceto 
quando o excesso for inferior a 20% do limite.

O novo inciso XVI acrescentado ao art. 17 veda a 
adesão de MEPPs com ausência de inscrição ou com 
irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 
estadual, quando exigível.

No art. 18, são feitas modificações para deixar 
claro o tratamento tributário do regime em relação às 
exportações e quanto à natureza jurídica das informa-
ções prestadas pelas MEPPs nos cálculos dos valores 
devidos no Simples Nacional. A partir de 1º de janeiro 
do ano que vem, essas informações passam a ter ca-
ráter declaratório e de confissão de dívida.

Igualmente importante, e superando as expec-
tativas, é alterado o art. 18-A, para elevar o limite de 
enquadramento do microempreendedor individual, 
que passa de R$ 36.000,00 para R$ 60.000,00. Além 
dessa alteração, a nova redação do art. 18-A contém 
dispositivos relativos às consequências do inadimple-
mento das obrigações tributarias pelos MEIs. Com a 
elevação do limite, foi necessário ajustar a redação do 
art. 68 da LCP nº 123, de 2006.

Para adequar os novos limites de enquadramento 
aos sublimites permitidos aos Estados com participa-
ção até 5% do PIB nacional, são alterados os arts. 19 
e 20 do Estatuto da MEPP.

As alterações feitas ao art. 25 e aos arts. 30 e 31 
repercutem as mudanças da natureza jurídica dada às 
declarações mensalmente prestadas pelas MEPPs e 
os novos limites de receita bruta em relação às regras 
de exclusão.

Igualmente, a nova natureza jurídica das declara-
ções prestadas pelas MEPPs determinou alteração no 
art. 41 e a inclusão de novo art. 38-A, para adequar as 
multas e a inscrição em dívida ativa, no caso de falta 
de entrega das declarações do Simples Nacional, às 
mudanças na legislação.

No art. 3º do projeto, de maneira sábia, foi acres-
centado o art. 79-E, para evitar a exclusão de empre-
sas de pequeno porte que tenham atingido o limite 
de receita previsto para 2011, mas não o novo limite.

O art. 4º do projeto estabelece a substituição dos 
anexos da LCP nº 123, de 2006, pelos anexos da nova 
lei em que se transformar o projeto, a fim de fixar os 
novos limites de enquadramento já mencionados, bem 
como o de atualizar os valores das novas faixas e alí-

quotas. Isso porque tão importante quanto a elevação 
do limite de enquadramento é a atualização das tabe-
las, que permitirá sensível alívio da carga tributária às 
MEPPs beneficiárias do Simples Nacional.

Para simplificar a vida das MEPPs, o art. 5º do 
projeto prevê que o Poder Executivo publicará no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a consoli-
dação da Lei. Complementar nº 123, de 2006, com as 
alterações resultantes das Leis Complementares nºs 
127, de 14 de agosto de 2007, 128, de 19 de dezem-
bro de 2008, 133, de 28 de dezembro de 2009, e as 
resultantes da nova Lei Complementar em que este 
projeto venha a se transformar.

O art. 7º e a cláusula revocatória. A partir da pu-
blicação da nova Lei Complementar, com a novel sis-
temática de comunicação instituída com a aprovação 
do projeto, estarão revogados, de imediato, o § 2º do 
art. 4º e o § 7º do art. 29. A partir de 1º de janeiro de 
2012, não mais vigerão as alíneas a a c do inciso I e 
as alíneas a a d do inciso II do § 14 do art. 18.

II – Análise

A competência da CAE para opinar sobre maté-
rias relativas a tributos decorre do art. 99, IV, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF).

Por força dos arts. 24, I e 48, I, conjugado com 
o art. 146, III, d, e parágrafo único, todos da Constitui-
ção Federal (CF), o Congresso Nacional é competente 
para legislar sobre direito tributário, sendo a iniciativa 
parlamentar amparada pelo art. 61 da CF.

Adequada, também, é a veiculação da matéria 
por lei complementar, visto que assim o determinam 
a já citada alínea d do inciso III e o parágrafo único, 
ambos do art. 146 da CF, inseridos pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

Antes de proceder à análise de mérito do PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, propriamente dita, é 
salutar sintetizar, com base em indicadores oficiais e 
confiáveis, a influência do Simples Nacional na evo-
lução econômica e social do País após a sua entrada 
em vigor em 1º de julho de 2007.

Inicialmente, há que se destacar o enorme aumen-
to de formalização das MEPPs alcançado pelo regime. 
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), foram constituídas, 
no período, nas Juntas Comerciais, 2.670.509 novas 
empresas, sendo 529.419 delas criadas já no segun-
do semestre de 2007; 594.440, em 2008; 622.552, 
em 2009; 617.836, em 2010; e 306.262, até o final de 
julho deste ano.
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Ressalte-se que a quase totalidade das empresas 
constituídas no País são micro e pequenos empreen-
dimentos. Dificilmente, quando do seu registro, uma 
empresa tem porte de média ou grande empresa, o 
que mostra de forma eloquente a importância da Lei 
Geral na formalização de empresas.

É notório que a formalização se mostra vantajosa 
para toda a sociedade. O Estado é beneficiado, porque, 
além de conseguir um maior controle sobre as ativi-
dades empreendidas, tem acesso a impostos e con-
tribuição previdenciária de um público que antes não 
contribuía. E o empreendedor também, já que obtém 
uma chance de crescer como empresário. Beneficia-
-se, também, ao ter facilitada a obtenção de crédito 
para o seu negócio, ao ter maior acesso aos mercados 
e ao poder emitir nota fiscal. Adicionalmente, com a 
formalização, passa a receber tratamento diferencia-
do em licitações, a ter a possibilidade de contratar um 
funcionário com menor custo, bem como a ter acesso 
a todos os benefícios previdenciários.

Tais benefícios têm sido percebidos na prática, 
como mostra a Pesquisa de Perfil do Empreendedor 
Individual – 2011, do Sebrae Nacional. O estudo mos-
tra, entre outras coisas, que o empreendedor individu-
al tem visão de empresário e quer crescer: 87% dos 
entrevistados afirmaram que pretendem transformar 
seu negócio em uma microempresa. Além disso, 95% 
recomendam a formalização como empreendedor in-
dividual, o que mostra o sucesso dessa política.

Como decorrência desse importante fenômeno de 
resgate social, assiste-se hoje a um aumento importante 
da arrecadação de tributos no âmbito da Previdência 
Social, o que também se observa no ICMS e no ISS. 
Grande parte desse aumento pode ser creditado à efe-
tiva diminuição da informalidade e ao fortalecimento 
do mercado interno.

Outro fenômeno digno de menção é a evolução 
do emprego formal com carteira assinada entre 2006 
e 2010 decorrente do impulso dado às micro e peque-
nas empresas no período.

Tradicionalmente conhecidas como as maiores 
geradoras de empregos formais com carteira assinada, 
a partir de 2006, ano da aprovação da LCP nº 123, de 
2006, as MEPPs são responsáveis por 4 em cada 5 
novos postos de trabalho, o equivalente, no período, 
a quase 7 milhões de novos empregos na economia 
brasileira. O quadro abaixo, com informações do CA-

GED/Ministério do Trabalho e Emprego, sobre a evo-
lução do emprego formal com carteira assinada entre 
2006 e 1º semestre de 2011 mostra esses dados de 
forma mais precisa:

Para compararmos os dados de emprego com 
o da criação de empresas, temos de considerar a di-
ferença entre o número de empresas constituídas e o 
número de empresas encerradas no mesmo período. 
Temos ainda de considerar que a base de compara-
ção neste caso é um pouco diferente, já que tem de 
incluir o ano de 7006, quando as Juntas Comerciais 
registraram a criação de 467.046 novas empresas. As-
sim, como entre 2006 e o primeiro semestre de 2011 
foram constituídas 3,1 milhões de novas empresas e 
encerradas cerca de 1,0 milhão de firmas no País, o 
saldo é de 2,1 milhões de novas empresas. Novamen-
te é importante ressaltar que a quase totalidade das 
empresas constituídas é de micro e pequenos empre-
endimentos, e que, raríssimas vezes, uma empresa é 
registrada com o porte de média ou grande empresa.

A análise desses números prova, também, de 
forma inequívoca, a forte relação entre a formalização 
das micro e pequenas empresas e a geração de em-
pregos formais com carteira assinada, uma vez que 
cerca de 99% das empresas brasileiras são MEPPs, 
conforme dados da RAIS/MTE.

Outra realidade inegável é a relação direta entre 
o advento do Simples Nacional e a ascensão de 39,5 
milhões de brasileiros à classe média, o que pode ser 
explicado pela criação dos empregos formais com car-
teira assinada no País.

Como se sabe, entre 2002 e 2010, houve unia 
mudança na pirâmide de distribuição das classes so-
ciais no Brasil, sobretudo com um aumento das classes 
C e D e consequente retração da classe E: 
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O novo regime, logicamente, ainda pode ser 
aperfeiçoado. Há aspectos importantes que, embora 
almejados na versão original do Estatuto da MEPP, 
ainda não funcionam a contento. É o caso do meca-
nismo que tenta privilegiar o segmento nas compras 
governamentais. Com alguma repercussão no caso da 
União, quase não foi aplicado no âmbito de Estados e 

Municípios, o que sugere a necessidade de mudanças 
futuras no capítulo V da LCP nº 123, de 2006.

Quanto à participação das MEPPs na pauta de 
exportações, podemos dizer que, ao contrário do pre-
tendido em 2006, o valor exportado tem caído, o que 
pode ser explicado por diversos motivos. O principal 
é que o crescimento na exportação de commodities 
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ocorrido nos últimos anos beneficiou principalmente 
as empresas de médio e grande porte, o que fez com 
que o valor exportado por elas tenha crescido num 
ritmo acima do das MEPPs.

Além disso, o câmbio valorizado e instável, tam-
bém observado no período recente, torna a atividade 
exportadora pouco atraente para quem não tem escala, 
como é o caso dos empreendimentos de menor porte. 
Concorre também para o fenômeno o fortalecimento 
do mercado interno ocorrido na última década. Como 
as MEPPs estão, em sua maioria, nos setores de co-
mércio e serviço, elas são pouco propensas a expor-
tar, já que conseguem vender para o mercado interno 
sem maiores dificuldades.

Evidentemente, outras críticas poderiam ser feitas, 
mas o balanço e largamente favorável à ampliação do 
regime simplificado. Ante a experiência relatada dos 
mais de três anos de entrada em vigor do Simples Na-
cional, só podemos avaliar como muito importantes e 
positivas as medidas propostas em favor da microem-
presa e da empresa de pequeno porte neste projeto. 
Fruto de consenso entre os diversos atores envolvidos 
no processo de negociação, ele contém avanços e 
adaptações fundamentais para o aperfeiçoamento do 
regime simplificado, que vem revolucionando a eco-
nomia do País.

Além dos muitos aperfeiçoamentos feitos na le-
gislação para torná-la mais clara e transparente, o PLC 
nº 77, de 2011 – Complementar, traz novidades que 
vêm ao encontro dos principais anseios das MEPPs. 
O de maior destaque é, sem dúvida alguma, a eleva-
ção do limite de enquadramento do Simples Nacional, 
que passa de R$ 2.400.000,00 de receita bruta anual 
para R$ 3.600.000,00. Mas reduzir a medida a isso é 
ocultar o que consideramos uma das suas principais 
virtudes: a de redução efetiva da carga tributária so-
bre as empresas que já participavam do regime. Isso 
se dá pela atualização dos valores das tabelas e das 
faixas de enquadramento. Com isso, a partir de 1º de 
janeiro de 2012, as MPEEs terão, todas, redução efe-
tiva de alíquota.

Exemplificando, uma empresa com receita bruta 
anual de R$ 899.000,00, que esteja enquadrada no 
Anexo I, que até 31 de dezembro de 2011 se submete 
à alíquota de 8,45%, passa, a partir de 1º de janeiro de 
2012, a estar submetida à alíquota de 7,60%.

Adicionalmente, no intuito de incentivar expor-
tações, o PLC nº 77, de 2011 – Complementar, inova 

ao conceder limite adicional de R$ 3.600.000,00 para 
receitas brutas provenientes de exportações.

Outro dos principais anseios das microempresas 
e empresas de pequeno porte contemplado no projeto 
foi a possibilidade de parcelamento e reparcelamento 
de dívidas com o regime. A medida atende aos recla-
mos do segmento, preocupado com o agravamento 
da situação das empresas endividadas com o Fisco. 
Já prejudicada pelas consequências da inadimplência 
e das multas a pagar, a empresa endividada ainda ti-
nha a sua situação agravada pela impossibilidade de 
se manter no regime simplificado e favorecido. Com a 
aprovação do projeto, as MEPPs ganham novo alento 
com as novas regras de parcelamento em até 60 me-
ses estabelecidas a partir do novo § 15 do art. 21 da 
LCP nº 123, de 2006.

Por fim, outra alteração digna de louvor, e que su-
perou qualquer expectativa, foi a elevação do limite de 
enquadramento dos MEIs, que passou de R$ 36.000,00 
dc receita bruta anual para R$ 60.000,00. A medida, 
que muitos poderiam considerar ousada, já se provou 
útil e contribuirá, de maneira decisiva, para reduzir 
drasticamente a informalidade na economia brasileira.

No prazo regulamentar para emendas na CAE, o 
PLC nº 77, de 2011, recebeu dez emendas.

A de nº 1, do Senador Aloysio Ferreira Nunes, 
propõe o acréscimo de parágrafo ao art. 18-C da LCP 
nº 123, de 2006, para permitir a contratação, pelo 
MEI, de um menor na condição de aprendiz. Embo-
ra a iniciativa nos pareça meritória, entendemos que 
ela deva figurar em projeto futuro de aperfeiçoamento 
do Estatuto da MEPP, visto que, na situação atual, a 
aprovação de qualquer emenda acabará por retardar 
a entrada em vigor de medidas que hoje se afiguram 
mais urgentes e importantes, motivo pelo qual defen-
demos a sua rejeição. O mesmo se diga em relação à 
Emenda CAE nº 2, do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa inciso XVI ao § 5º-B do art. 1.8 da LCP nº 123, 
de 2006, para permitir a opção pelo Simples Nacional 
de MEPPs prestadoras dc serviços de fisioterapia e 
terapia ocupacional.

A Emenda CAE nº 4, do Senador Armando Mon-
teiro, também de extrema relevância, propõe que as 
MEPPs optantes pelo Simples Nacional, em relação ao 
ICMS, não estejam sujeitas aos regimes de substituição 
tributária e de antecipação do recolhimento do imposto, 
bem como ao pagamento do diferencial de alíquotas 
interna e interestadual nas aquisições interestaduais. 
Como o assunto é bastante polêmico, seguimos o 
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mesmo critério adotado para as Emendas CAE nºs l e 
2, rejeitando-a, de forma a não protelar a entrada em 
vigor dos novos benefícios previstos no projeto.

A primeira parte da Emenda CAE nº 5, também 
de autoria do Senador Armando Monteiro, que propõe 
acabar com a vedação hoje existente ao ingresso de 
MEPPs produtoras de aguardente, é rejeitada pelo 
mesmo motivo.

Por idênticos motivos, rejeitamos as Emendas 
CAE nºs 6 a 10.

A de nº 6, do Senador Gim Argello, propõe a in-
clusão no Simples Nacional das MEPPS do segmento 
de corretagem de imóveis.

As Emendas nº 7 a 10, são todas de autoria do 
Senador Armando Monteiro. A nº 7 propõe a exclusão 
da nova redação do § 14 do art. 18 da LCP nº 123, de 
2006, que, ao especificar o tratamento tributário das 
receitas decorrentes de exportação, acabou por revo-
gar referência ao tratamento tributário da substituição 
tributária, o que, segundo alegado na justificação, causa 
elevação da carga tributária incidente sobre essas ope-
rações para as MEPPs. A Emenda nº 8 revoga, a partir 
de 1º de janeiro de 2012, os dispositivos que autorizam 
Estados e Municípios a adotarem sublimites em relação 
ao ICMS e ISS no Simples Nacional. A Emenda CAE nº 
9 propõe a revogação, também a partir de 1º de janei-
ro de 2012, da vedação expressa no art. 24 da LCP nº 
123, de 2006, que determina que as microempresas e 
as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor 
a título de incentivo fiscal. Por fim, a Emenda nº 10 alte-
ra o projeto para impedir que a comunicação eletrônica 
seja obrigatória para as MEPPs.

Quanto à técnica legislativa, o PLC nº 77, de 
2011 – Complementar, preenche as exigências da Lei 
Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. A úni-
ca alteração necessária é de natureza redacional, já 
que o projeto, em quase todo o seu corpo, exceto nas 
referências feitas na nova redação dos §§ do art. 4º 
da LCP nº 123, de 2006, confunde a sigla do Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN) com a do Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(CGSIM), o que demanda emenda de redação ao final.

No tocante ao atendimento dos requisitos de res-
ponsabilidade fiscal, expressos no art. 14 da LCP nº 
101, de 4 de maio de 2000, a Exposição de Motivos 
encaminhada junto com o Projeto informa que não ha-
verá perdas fiscais no presente ano. A renúncia fiscal 

decorrente das medidas no ano de 2012 será de R$ 
5.326 milhões de reais; em 2013, de R$ 5.875 milhões; 
e, em 2014, de R$ 6.477 milhões. Informa, ainda, que 
essas quantias serão devidamente consideradas na 
estimativa de receita das respectivas propostas orça-
mentárias anuais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 – Comple-
mentar, com a emenda de redação a seguir e a rejei-
ção das Emendas CAE nºs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

EMENDA Nº 3 (DE REDAÇÃO)

Substituam-se todas as referências feitas no Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011 Complementar, 
ao CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) por CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional), exceto as do art. 1º do Projeto re-
ferentes ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

Sala da Comissão, – Senador José Pimentel, 
Relator.

PARECERES NºS 1.005 E 1.006, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
123, de 2009, do Senador Expedito Júnior, 
que acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, para dispor que, 
no caso de transferência do aluno para ou-
tra instituição de ensino superior privada, 
serão devidas as parcelas vencidas até o 
dia em que o aluno solicitar transferência.

PARECER Nº 1.005, DE 2011 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relatora: Senadora Patrícia Saboya
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita Jú-

nior

I – Relatório

Esta Comissão examina o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) nº 123, de 2009, de autoria do Senador 
Expedito Júnior, estruturado em dois artigos.

O art. 1º propõe acrescentar art. 5º-A à Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, para estabelecer 
que, na hipótese de transferência para outra instituição 
de ensino superior privada, o aluno fica obrigado ao 
pagamento das parcelas vencidas até o dia da forma-
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lização do pedido de transferência, conforme compro-
vante fornecido ao estabelecimento de origem.

O art. 2º é a cláusula de vigência.
Não foram apresentadas emendas ao projeto 

de lei.
Após o exame neste Colegiado, o mérito do PLS 

nº 123, de 2009, será apreciado no âmbito da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte (CE), em decisão 
terminativa.

II – Análise

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
proposição em referência, devendo, ainda, emitir pa-
recer quanto ao mérito, de acordo com o disposto no 
art. 101, incisos I e II, alínea d, do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Relativamente à constitucionalidade formal, a 
matéria do PLS nº 123, de 2009, está inserida na 
competência legislativa da União. Cabe ao Congres-
so Nacional dispor sobre o assunto (CF, art. 48), e é 
legítima a iniciativa parlamentar, nos termos do art. 61.

No que concerne à constitucionalidade material, 
observe-se que o projeto de lei em apreço não contra-
ria preceitos constitucionais.

Em relação à juridicidade, o projeto de lei cum-
pre as exigências de inovação, efetividade, espécie 
normativa adequada, coercitividade e generalidade.

No tocante ao mérito, destaque-se que a propos-
ta define, de modo preciso, até que momento o aluno 
fica obrigado ao pagamento das mensalidades na ins-
tituição de origem. Com essa iniciativa, será eliminado 
um problema corriqueiro nos casos de transferência 
entre faculdades particulares, que é a duplicidade de 
pagamento. Assim sendo, o projeto de lei sob comento 
soluciona adequada e definitivamente a questão para 
os alunos do ensino superior.

Ademais, é de realçar que a proposição se re-
veste de inegável alcance social, além de ser oportu-
na e meritória.

No entanto, entendemos que não se justifica que 
essa proposta se limite ao ensino superior. A nosso 
ver, é mister estender o alcance da iniciativa à educa-
ção infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. 
Para tanto, apresentamos duas emendas.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009, 
com as emendas a seguir indicadas.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
123, de 2009, a seguinte redação:

“Acrescenta art. 5º-A à Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, para dispor que, 
no caso de transferência do aluno para outra 
instituição privada de ensino, serão devidas as 
parcelas vencidas até o dia em que o aluno 
solicitar transferência.”

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 5º-A da Lei nº 9.870, de 23 de no-
vembro de 1999, nos termos do que dispõe o art. 1º 
do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009, a se-
guinte redação:

“Art. 5º-A. No caso de transferência para 
outra instituição privada de ensino, o aluno fica 
obrigado ao pagamento das parcelas vencidas 
até o dia em que formalizar o pedido, consoante 
comprovante fornecido à instituição de origem.”

Sala da Comissão, 8 de julho de 2009. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente – Senadora Patrícia 
Saboya, Relatora.
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PARECER Nº 1.006, DE 2011 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Jayme Campos

I – Relatório

Chega a esta Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE), para decisão em caráter terminativo, o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 123, de 2009, de 
autoria do Senador Expedito Júnior, que acrescenta 
art. 5º-A à Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 
para dispor, conforme a ementa e o art. 1º, que, no 
caso de transferência de aluno para outra instituição 
de ensino superior privada, serão devidas “as par-
celas vencidas até o dia em que o aluno solicitar a 
transferência, consoante comprovante fornecido à 
instituição de origem”.

A justificação registra o fato de que, sem essa 
norma, os alunos têm sido vítimas de duplo pagamento 
de mensalidades, tanto para a instituição de que saem 
quanto para a faculdade de destino.

O projeto, analisado pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania desta Casa (CCJ), foi aprovado 
em reunião de 8 de julho de 2009, com duas emendas, 
pelas quais se estendia seu objetivo a casos de trans-
ferências de alunos entre escolas privadas de qualquer 
nível de ensino, e não somente da educação superior.

II – Análise

Cabe à CE, de acordo com o inciso I do art. 102 
do Regimento Interno do Senado Federal, analisar as 
matérias que versem sobre questões gerais da educa-
ção, onde se enquadra o PLS nº 123, de 2009.

O projeto é meritório, tanto em suas intenções, 
quanto na materialidade da norma, por impedir qual-
quer tentativa de uma instituição gravar um estudante 
nela matriculado com cobrança de serviço educacio-
nal já fora de contrato, a partir da data de solicitação 
de transferência.

Fez muito bem a CCJ em aprovar emenda que 
alarga os efeitos do projeto, originalmente restrito à 
educação superior, para todos os níveis da educação 
escolar.

No mesmo sentido, e em virtude da multiplicação 
das oportunidades de ingresso em instituições públicas 

de ensino médio profissional e de educação superior, 
somos de parecer que o dispositivo de limitação do 
pagamento de mensalidade até a data da solicitação 
da transferência pode ser uma defesa do estudante 
também no caso de transferência para escolas ou uni-
versidades públicas. Para tanto, apresentamos duas 
subemendas às emendas aprovadas pela CCJ.

No que diz respeito à constitucionalidade, juridi-
cidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vis-
lumbramos óbices à aprovação da matéria.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 123, de 2009, e das Emendas nº 
1 – CCJ e nº 2 – CCJ, com as subemendas a seguir 
indicadas.

SUBEMENDA Nº 1 – CE 
(À Emenda nº 1 – CCJ ao 

Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
123, de 2009, a seguinte redação:

“Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro 
de 1999, para dispor que, no caso de trans-
ferência do aluno para outro estabelecimento 
de ensino, serão devidas as parcelas vencidas 
até o dia em que for solicitada a transferência.”

SUBEMENDA Nº 2 – CE 
(À Emenda nº 2 – CCJ ao 

Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009)

Dê-se ao art. 5º-A, a ser acrescido à Lei nº 9.870, 
de 23 de novembro de 1999, nos termos do que dis-
põe o art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 5º-A. No caso de transferência para 
outro estabelecimento de ensino, o aluno fica 
obrigado ao pagamento das parcelas vencidas 
até o dia em que formalizar o pedido, consoante 
comprovante fornecido pelo estabelecimento 
de origem.” (NR)

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011.– 
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador 
Jayme Campos, Relator.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2009

Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novem-
bro de 1999, para dispor que, no caso de 
transferência do aluno para outro estabele-
cimento de ensino, serão devidas as parce-
las vencidas até o dia em que for solicitada 
a transferência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 

1999, passa a vigorar acrescida do Art. 5º-A, com a 
seguinte redação:

“Art. 5º-A. No caso de transferência para 
outro estabelecimento de ensino, o aluno fica 
obrigado ao pagamento das parcelas vencidas 
até o dia em que formalizar o pedido, consoante 
comprovante fornecido pelo estabelecimento 
de origem.” (NR)

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

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011.– 
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador 
Jayme Campos, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

LEI Nº 9.870, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre o valor total das anui-
dades escolares e dá outras providências.

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

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando 
inadimplentes, terão direito à renovação das matrícu-
las, observado o calendário escolar da instituição, o 
regimento da escola ou cláusula contratual.
....................................................................................

OF. Nº 126/2011/CE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria 

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Expedito Jú-
nior, que “Acrescenta Art. 5º-A à Lei nº 9.870, de 23 
de novembro de 1999, para dispor que, no caso de 
transferência do aluno para outra instituição de ensino 
superior privada, serão devidas as parcelas vencidas 
até o dia em que o aluno solicitar transferência”, com 
as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 141, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
268, de 2011 (tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 373, de 2008).

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 141/11-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 21 de setembro de 2011

Assunto: decisão terminativa,

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 268, 
de 2011, que “Dispõe sobre o financiamento público 
exclusivo das campanhas eleitorais e dá outras provi-
dências,” de autoria do Senador José Sarney e outros 
Senhores Senadores e pela prejudicialidade do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, que “Acres-
centa inciso ao § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504, de 30 
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de setembro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, de modo a permitir a doação de recursos 
financeiros para campanhas eleitorais por meio de 
cartões de pagamento,” de autoria do Senador Álvaro 
Dias, que tramitam em conjunto.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 141, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.004, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011-Com-
plementar (nº 87/2011– Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que altera dispositivos da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências. 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 126, de 
2011, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 126/2011/CE

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Expedito Jú-
nior, que “Acrescenta Art. 5º-A à Lei nº 9.870, de 23 
de novembro de 1999, para dispor que, no caso de 
transferência do aluno para outra instituição de ensino 
superior privada, serão devidas as parcelas vencidas 

até o dia em que o aluno solicitar transferência.”, com 
as emendas oferecidas.

Atenciosamente, Senador Roberto Requião, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 126, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Sra. Senadora Angela Portela, os Srs. 
Senadores Cyro Miranda, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro e 
Demóstenes Torres enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o insico I e § 2º do art. 210 o Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs senadoras, Srs. Senadores, a luta contra a po-
breza extrema, a meta de erradicá-Ia até 2014, pode 
ser considerada uma das propostas mais ambiciosas 
do governo federal nos últimos anos.

E não apenas pelo número de pessoas envolvi-
das, afinal o público alvo, de acordo com informações 
do IBGE, está em torno de 16 milhões; não apenas 
pelo volume de recursos envolvidos ou a quantidade 
de ministérios, secretarias e outros órgãos do poder 
público e da sociedade civil que estão participando 
desta cruzada contra a pobreza.

A maior dimensão do Programa Brasil Sem Mi-
séria consiste em identificar, localizar e trazer para o 
guarda chuva da assistência social esses 16 milhões 
de brasileiros e brasileiras que estão fora do alcance.

Por meio da busca ativa, o Brasil Sem Miséria vai 
atrás desses brasileiros. São moradores de rua e das 
periferias das grandes cidades que sequer sabem que 
têm direito à proteção, ao amparo do Estado Brasileiro. 
Também há, neste contingente, milhões de trabalha-
dores rurais, a maioria vivendo nas regiões mais dis-
tantes, mais isoladas da Amazônia, onde a oferta de 
serviços públicos é praticamente inexistente.

É para estes brasileiros e brasileiras que vivem 
no meio da floresta, que tiram seu sustento do que a 
natureza oferece e que causam baixíssimo impacto 
ambiental, que o Programa Brasil Sem Miséria terá 
uma vertente chamada Bolsa Verde. Uma ajuda de 
300 reais, a cada três meses, para que pessoas po-
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bres que promovem atividades extrativistas, principal-
mente em unidades de conservação federal, possam 
cuidar da floresta, evitando desmatamentos e, quando 
for o caso, inclusive denunciando atividades danosas 
nestas unidades.

A condição para receber estes 300 reais é cum-
prir as regras para exploração sustentável da floresta, 
definidas em planos de manejo, de desenvolvimento 
dos assentamentos ou nos contratos de concessão 
de direito real de uso. O cumprimento desta exigência 
será acompanhado por imagens de satélite e fiscali-
zação do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Censipam).

A Bolsa Verde vai atender inicialmente 19 mil 
famílias que vivem em 30 unidades de conservação, 
cadastradas pelo Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade-ICMBio, e também em assenta-
mentos da reforma agrária dedicados ao extrativismo.

A estimativa é que existam 60 mil famílias nes-
tas condições. Num segundo momento a Bolsa Verde 
será ampliada para 310 unidades de conservação que 
permitem atividades produtivas, no caso as reservas 
extrativistas e florestas nacionais, e chegar também 
aos moradores das reservas estaduais, ampliando a 
parcela da população atendida.

Com um custo inicial de 10 milhões de reais, 
nesta primeira fase as famílias beneficiadas estão em 
74 assentamentos, a maioria nos estados do Ama-
zonas e Pará, mas os órgãos federais em Roraima já 
estão identificando assentados que recebem o Bolsa 
Família e que estão em condições de ser atendidos 
pela Bolsa Verde.

Para Roraima, este programa é ainda mais ne-
cessário, não apenas pelo dobro da média nacional de 
pessoas abaixo da linha de pobreza extrema, 80% na 
área rural, mas também para amparar as famílias que 
recebiam o Pró-Custeio, programa de apoio ao homem 
do campo que foi suspenso pelo atual governador, em 
novembro passado, juntamente com todos os demais 
programas de transferência de renda do Governo do 
Estado de Roraima.

Esperamos que, com a Bolsa Verde, pelo menos 
uma parte dessas famílias abandonadas com o fim do 
Pró-Custeio possa voltar a ter uma renda para auxiliar 
nas suas atividades produtivas.

Além da grande contribuição que a Bolsa Verde 
dará para o Programa Brasil Sem Miséria e a meta do 
governo federal de incluir 16 milhões de brasileiros e 
brasileiras, sabemos também dos benefícios que trará 
para o Estado de Roraima, onde a situação de pobreza 
cobra uma ação ainda mais forte dos governos.

Quero encerrar, senhor presidente, reforçando 
mais uma vez o nosso apoio às iniciativas do Gover-
no Federal para a erradicação da pobreza extrema e, 
principalmente, a prioridade que está sendo dada aos 
estados da Amazônia Legal, entre eles o meu Estado 
de Roraima.

Muito obrigada.
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 editorial intitulado “Outra promessa de 
Chávez”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 15 de setembro de 2011. 

O editorial destaca que com o telefonema de 
Hugo Chávez à presidente Dilma Rousseff para infor-
mar que a Petrobras e sua estatal PDVSA chegaram 
a um acordo para a conclusão da Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco, o governo da Venezuela pre-
serva por mais algum tempo a parceria entre as duas 
empresas. Mas o gesto de Chávez não garante que a 
Venezuela irá arcar com suas responsabilidades finan-
ceiras dessa obra que deveria ser conjunta, mas está 
sendo inteiramente sustentada pela parte brasileira. 

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 CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo intitulado, “Laranja madura 
na beira da estrada...”, publicado pelo jornal O Estado 
de S.Paulo em sua edição de 25 de junho de 2011.

Segundo a autora, jornalista Sandra Cavalcante, 
“em Belém, o pessoal deu risada quando contaram 
que ‘disque’ a presidente chamou Fernando Henrique 
Cardoso de querido. Será? Laranja madura na beira 
da estrada tá bichada, Zé, ou tem maribondo no pé!”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-

tado seja considerado parte integrante deste pronun-

ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-

ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer do editorial intitulado “Governo prefere mais im-
posto à competitividade”, publicado pelo jornal Valor 
Econômico de 19 de setembro de 2011.

O editorial fala do anúncio da nova política para 
o setor automotivo, um aumento de 30 pontos per-
centuais do IPI sobre automóveis importados. Isso 
demonstrou mais uma vez o gosto do Ministério da 
Fazenda por medidas protecionista para assumir um 
papel que deveria caber aos programas de aumento 
de competitividade nas indústrias nacionais. 

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.

Como segundo assunto, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do artigo de autoria do 

engenheiro e economista Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, intitulado: “A desindustrialização no Brasil”, 
publicado pelo jornal Valor Econômico de 19 de se-
tembro de 2011.

Segundo o autor, o fenômeno da desindustria-
lização é entendido como a redução estrutural da 
participação da indústria no PIB em função do cres-
cimento das importações. E, sem um entendimento 
correto das causas de um problema nunca chegare-
mos a sua solução. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, requeiro a transcrição, no 
Diário do Senado federal, para que conste dos Anais, 
o artigo publicado no jornal Opção edição 1887 de 
José maria e Silva e a entrevista das páginas ama-
relas da revista Veja edição 2236 do sociólogo Ro-
berto da Matta.

Como segundo assunto, requeiro a transcrição, no 
Diário do Senado federal, para que conste dos Anais, 

as matérias publicadas no portal QuidNovi de 26 e 27-

9-2011 do jornalista Mino Pedrosa.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR DEMÓSTENES TORRES EM 

SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-

ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, dou por en-
cerrada a presente sessão.

Amanhã às 14 horas, nova sessão haverá. Aliás, 
ao meio dia haverá uma sessão convocada pelo Pre-
sidente José Sarney.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2011  
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, que dispõe sobre as ativi-
dades do médico-residente; e trata das contri-
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buições devidas aos conselhos profissionais 
em geral (proveniente da Medida Provisória 
nº 536, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
2011) 

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
 (Sobrestando a pauta a partir de: 21-

8-2011) 
Prazo final prorrogado: 3-11-2011 

2  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 537, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da De-
fesa e da Integração Nacional, no valor global 
de quinhentos milhões de reais, para os fins 
que especifica. 

(Lida no Senado Federal no dia 16-9-
2011) 

Relator revisor: Senador Cyro Miranda 
(Sobrestando a pauta a partir de: 21-8-

2011) 
Prazo final prorrogado: 03.11.2011 

3  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo deter-
minado firmados com fundamento na alínea 
g do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993; altera a Lei nº 12.337, 
de 12 de novembro de 2010; e dá outras pro-
vidências. 

(Lida no Senado Federal no dia 16-9-
2011) 

Relator revisor: Senador Valdir Raupp 
(Sobrestando a pauta a partir de: 28-8-

2011) 
Prazo final prorrogado: 10-11-2011 

4  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
 (Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 

prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional. 

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

5  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR  

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

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

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

CMA.) 

6  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011) 

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

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

CDH; 
– emissão de parecer da CRE.) 
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7  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 448, DE 2011 
 (Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.189, de 2011)  
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 

nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 

201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 
2009; 138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 448, de 
2011, do Senador Wellington Dias, que dis-
põe sobre royalties  e participação especial 
devidos em função da produção de petró-
leo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão no mar 
territorial, na zona econômica exclusiva e 
na plataforma continental, e sobre royalties  
devidos sob o regime de partilha de produ-
ção, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
-de Assuntos Econômicos; 

– de Serviços de Infraestrutura. 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 

2009; 138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 

(exploração, produção, royalties  e comercia-
lização do petróleo). 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

9  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 

2009; 138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 166, de 
2007, do Senador João Vicente Claudino, que 
altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
(Critérios de distribuição de royalties ). 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
-de Assuntos Econômicos; 

– de Serviços de Infraestrutura. 

10  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2007  

(Em regime de urgência, nos termos do 
 Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 629, de 
2007, do Senador Magno Malta, que altera as 
Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, nº 
8.001, de 13 de março de 1990, e nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, para alterar a distribuição 

SETEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Setembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 39537 

de receitas de compensações financeiras e 
para direcioná-las às aplicações que especifica. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:  

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

11  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2007  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 630, de 
2007, do Senador Magno Malta, que altera 
dispositivos das Leis nº 7.990, de 28 de de-
zembro de 1989, nº 8.001, de 13 de março de 
1990, e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, para 
estabelecer que os royalties  serão aplicados, 
prioritariamente, em segurança pública. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

12  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto 

de 1997 -Lei do Petróleo, e insere o art. 49-A 
na mesma lei para destinar parcela dos royal-
ties  à conservação da floresta amazônica. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; -de 

Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

13  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
ploração de gás, petróleo, recursos hídricos e 
minerais, no âmbito de cada ente beneficiário, 
será aplicada em infra-estrutura. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

–  de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; -de Assuntos 
Sociais; 

– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

14  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 

2009; 138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 104, de 
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que 
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altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art. 
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
para prever distribuição de parcela dos royal-
ties  referentes à lavra de petróleo ou gás na-
tural ocorrida em plataforma continental para 
o custeio da Previdência Social. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:  

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;  

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
-de Assuntos Econômicos; 

– de Serviços de Infraestrutura. 

15  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 116, de 
2008, do Senador Cristovam Buarque, que 
acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para estabelecer que os re-
cursos recebidos por Estados e Municípios a 
título de royalties  pela exploração de petróleo 
serão aplicados, exclusivamente, em ações e 
programas públicos de educação de base e 
de ciência e tecnologia. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

16  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 189, de 
2008, do Senador Expedito Júnior, que altera 
o art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989, e a alínea e do inciso II do art. 49 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com 
vistas a destinar recursos do Fundo Especial 
exclusivamente para a saúde. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:  

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

17  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 201, de 
2008, do Senador Augusto Botelho, que disci-
plina os dispêndios financiados com recursos 
de compensação financeira pela exploração 
de petróleo e gás natural. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 
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–  de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

18  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 224, de 2008, 
do Senador João Pedro, que altera a Lei nº 9.478, 
de 06 de agosto de 1997, que “dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades relati-
vas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Na-
cional do Petróleo e dá outras providências”, para 
introduzir mudanças nas regras de distribuição 
dos royalties  provenientes da exploração de 
petróleo e de gás natural na região conhecida 
como Pré-sal no mar territorial brasileiro. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:  

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; -de Assuntos 
Sociais; 

– de Educação, Cultura e Esporte; -de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; -de Serviços 
de Infraestrutura. 

19  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 268, de 
2008, do Senador Tasso Jereissati e outros, 
que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento 
da Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, para determinar nova 
distribuição dos royalties  e da participação 

especial decorrentes da exploração de petró-
leo e gás natural entre os entes federativos. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais;
 – de Educação, Cultura e Esporte; -de 

Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

20  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008  
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 1.189, de 2011) 
 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que “Estabelece 
normas complementares para a execução do dis-
posto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro 
de 1953, com a redação da Lei nº 7.453, de 27 
de dezembro de 1985, e dá outras providências”. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; -de Assuntos 
Sociais; 

– de Educação, Cultura e Esporte; -de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

21  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 335, de 
2008, do Senador Francisco Dornelles, que 
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altera os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para estabelecer que recursos 
recebidos pela União a título de royalties  e 
participação especial pela exploração de pe-
tróleo serão destinados ao FUNDEB. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

22  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os 
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União, a título de royalties  pela explora-
ção de petróleo na camada de pré-sal, serão 
destinados parcialmente à área de saúde, à 
previdência social e ao FUNDEB. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

23  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto De Lei Do Senado nº 458, de 
2008, da Senadora Serys Slhessarenko, que 
altera o inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, dando nova distri-
buição de parcela dos royalties  referentes à 
lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em 
plataforma continental. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

 – de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

–  de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte; – de 

Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

24  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 
2009, do Senador Lobão Filho, que altera os 
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, para estabelecer que recursos 
recebidos pela União, a título de royalties  
pela exploração de petróleo e gás natural na 
camada pré-sal, sejam destinados ao Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal (FPE). 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 
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25  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 138, de 
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
estabelecendo percentual para destinação de 
recursos do Fundo Social para a educação. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

26  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 574, DE 2011  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 574, de 2011, 
do Senador Francisco Dornelles e outros, que 
altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, para dispor sobre os royalties  e a re-
ceita da comercialização relativos ao regime 
de partilha de produção. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: -de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; -de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

27  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 598, de 2011, 
do Senador Francisco Dornelles e outros, que 
incluir §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre 
a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras pro-
vidências, para alterar os valores definidos no 
art. 22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 
1998, para verificação da faixa de isenção e 
das faixas de alíquotas de 10%, 20%, 30% e 
40%, relativas ao cálculo e ao pagamento de 
participações especiais, bem como alterar a 
destinação da receita federal adicional para o 
Fundo Especial, a ser distribuída entre todos 
os Estados e Municípios. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– -de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
-– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

28  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências. 

Parecer sob nº 534, de 2008, da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, 
com a Emenda nº 1-CRA de redação, que 
apresenta, com voto vencido, da Senadora 
Marisa Serrano. 
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29  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 
3.129/2004, na Casa de origem, do Deputa-
do Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos 
da subordinação exercida por meios telemá-
ticos e informatizados à exercida por meios 
pessoais e diretos. 

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

31  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011 

Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2011 
(nº 7.577/2010, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que dis-
põe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 
(BA) e dá outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa. 

32  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-

nador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo o território 
nacional. 

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável, nos termos do Substitu-
tivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas apresentadas ao Substitutivo, 
em turno suplementar, perante à Comissão): 
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo). 

33  
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporá-
ria Externa, composta pelos Senadores do 
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para, 
no prazo de cento e vinte dias, promover am-
plo debate e propor medidas concretas para 
o combate à violência no Distrito Federal e 
Entorno. 

34  
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano. 

35  
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 947, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, solicitando voto de con-
gratulações e aplausos pelos 93 anos do 
ex-Presidente da África do Sul e Nobel da 
Paz -Nelson Mandela, comemorado no dia 
18 de julho de 2011. 
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Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

36  
REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007; 
e 182, de 2009, por regularem matérias cor-
relatas (distribuição de conteúdo brasileiro por 
meio eletrônico). 

37  
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011 

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 1172, de 2011, de autoria do(a) Se-
nadora Lúcia Vânia, que solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Serviços de Infraestrutura (direitos dos usu-
ários de serviços de transporte aéreo). 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 42 
minutos.)
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