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Ata da 176ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 3 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mozarildo Cavalcanti e  
Alvaro Dias, e da Sra. Ana Amélia

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 6 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas e 54 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – 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 
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 547, de 2009 (nº 
1.356/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação e Movimento Comunitário Tacaimbó FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Tacaimbó, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 608, de 2010 (nº 
2.665/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Clube Marconi Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias na cida-
de de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 651, de 2010 (nº 
1.934/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio e Televisão Columbia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Lorena, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 664, de 2010 (nº 
2.585/2010, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Difusão Cultural Rádio Real – FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Piratininga, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 691, de 2010 (nº 
2.268/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Anajatubense – Anajá para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Anaja-
tuba, Estado do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 699, de 2010 (nº 
1.239/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Goiás 
Centro Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2011 (nº 
2.336/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Difusão Comunitária de Campo Limpo 
de Goiás para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campo Limpo de Goi-
ás, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2011 (nº 
2.359/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rede 21 Comunicações Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2011 (nº 
2.485/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Pró-Cidadania – Associação de Voluntários 
no Desenvolvimento Humano e Difusão Cultural 
de Cidade Ocidental para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cidade 
Ocidental, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2011 (nº 
2.805/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Cachoeira Douradense de Co-
municação, Promoção Social, Artística, Cultural, 
Educativa e Esportiva para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira 
Dourada, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2011 (nº 
2.813/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Tipuana 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Santana, Estado da Bahia;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2011 (nº 
2.685/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Integração de Carmo do Paranaíba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Carmo do Paranaíba, 
Estado de Minas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2011 (nº 
2.728/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2011 (nº 
2.790/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação Cristã Educativa para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Itapuranga, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de 2011 (nº 
2.355/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Radiofônica Beneficente Grande Cobi-
lândia Vila Velha – ES para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vila Velha, 
Estado do Espírito Santo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2011 (nº 
2.360/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Vitória, Estado do Espí-
rito do Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2011 (nº 
2.582/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Rádio Comunitária do Cantá para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cantá, Estado de Roraima; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de 2011 (nº 
2.628/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Vale do Rio Poty Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Crateús,Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2011 (nº 
2.882/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Televisão Xanxerê Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Xanxerê, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2011 (nº 
2.975/2010, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Brasília Super Rádio FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo 
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 25, de 2008 (nº 3.882/2004, na Casa de 
origem, do Deputado Celso Russomanno), que alte-
ra o art. 12 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos 
financeiros, estabelece normas para a constituição e 
funcionamento das empresas particulares que explo-
ram serviços de vigilância e de transporte de valores, 
e dá outras providências.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 29 de setembro de 2011, e publicou, no dia 30 do 
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 544, de 
2011, que estabelece normas especiais para as com-
pras, as contratações de produtos, de sistemas de 
defesa, e de desenvolvimento de produtos e de siste-
mas de defesa, e dispõe sobre regras de incentivo à 
área estratégica de defesa e dá outras providências.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria  
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1.Paulo Davim
Francisco Dornelles 2.Vital do Rêgo
Eduardo Amorim 3.Ana Amélia 
Sérgio Petecão 4.Eduardo Braga

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
Humberto Costa 1.Marcelo Crivella
Acir Gurgacz 2.Lindbergh Farias
Antonio Carlos Valadares 3.Cristovam Buarque
Inácio Arruda 4 Lídice da Mata
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Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

TITULARES SUPLENTES
Alvaro Dias 1.Aloysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres 2.Jayme Campos 

PTB

TITULARES SUPLENTES
Gim Argello 1.João Vicente Claudino

PR

Magno Malta 1.Clésio Andrade

*PSOL

TITULARES SUPLENTES
Marinor Brito 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES
PT

Paulo Teixeira 1.Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia 2.Artur Bruno

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1.Almeida Lima
Teresa Surita 2.Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1.Givaldo Carimbão
Osmar Júnior 2.Edson Silva

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Duarte Nogueira 1.Otavio Leite

PP

TITULARES SUPLENTES
Aguinaldo Ribeiro 1.Jerônimo Goergen

DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto 1.Pauderney Avelino

Bloco  
(PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

TITULARES SUPLENTES
Lincoln Portela 1.José Rocha

PDT

Giovanni Queiroz 1.André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Sarney Filho 1.Rubens Bueno

*PMN

TITULARES SUPLENTES
Fábio Faria 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o 
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o 
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 30-9-2011
– Designação da Comissão: 3-10-

2011(SF)
– Instalação da Comissão: 4-10-2011
– Emendas: até 6-10-2011 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: 30-9-2011 a 13-

10-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 13-10-

2011
– Prazo na CD: de 14-10-2011 a 27-10-

2011 (15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 27-10-

2011
– Prazo no SF: de 28-10-2011 a 10-11-

2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 10-

11-2011
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 11-11-2011 a 13-11-
2011 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 14-11-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 28-11-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 29 de setembro de 2011, e publicou, no 
dia 30 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória 
nº 545, de 2011, que altera a Lei nº 10.893, de 13 de 
julho de 2004, que “Dispõe sobre o Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante -AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante– FMM”; altera a Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e 
as Leis nº 11.434, de 28 de dezembro de 2006, nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e nº 8.685, de 20 de julho de 
1993; altera a incidência da Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS na cadeia produtiva do 
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café, institui o Programa Cinema Perto de Você, e dá 
outras providências.”

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria  
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1.Paulo Davim
Francisco Dornelles 2.Vital do Rêgo
Eduardo Amorim 3.Ana Amélia 
Sérgio Petecão 4.Eduardo Braga

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Humberto Costa 1.Marcelo Crivella
Acir Gurgacz 2.Lindbergh Farias
Antonio Carlos Valadares 3.Cristovam Buarque
Inácio Arruda 4 Lídice da Mata

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

TITULARES SUPLENTES
Alvaro Dias 1.Aloysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres 2.Jayme Campos 

PTB

TITULARES SUPLENTES
Gim Argello 1.João Vicente Claudino

PR

Magno Malta 1.Clésio Andrade

*PSOL

TITULARES SUPLENTES
Marinor Brito 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

PT

TITULARES SUPLENTES
Paulo Teixeira 1.Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia 2.Artur Bruno

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1.Almeida Lima
Teresa Surita 2.Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1.Givaldo Carimbão
Osmar Junior 2.Edson Silva

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Duarte Nogueira 1.Otavio Leite

PP

TITULARES SUPLENTES
Aguinaldo Ribeiro 1.Jerônimo Goergen

DEM

TITULARES SUPLENTES
Antonio Carlos Magalhães Neto 1.Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

TITULARES SUPLENTES
Lincoln Portela 1.José Rocha

PDT

TITULARES SUPLENTES
Giovanni Queiroz 1.André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Sarney Filho 1.Rubens Bueno

*PSOL

TITULARES SUPLENTES
Chico Alencar 1.Ivan Valente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o 
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o 
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 30-9-2011
– Designação da Comissão: 3-10-

2011(SF)
– Instalação da Comissão: 4-10-2011
– Emendas: até 6-10-2011 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: 30-9-2011 a 13-

10-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 13-10-

2011
– Prazo na CD: de 14-10-2011 a 27-10-

2011 (15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 27-10-

2011
– Prazo no SF: de 28-10-2011 a 10-11-

2011 (42º dia)
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– Se modificado, devolução à CD: 10-
11-2011

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do SF, pela CD: de 11-11-2011 a 13-11-
2011 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 14-11-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 28-11-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 

PTB – RR) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 29 de setembro de 2011, e publicou, no 
dia 30 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória 
nº 546, de 2011, que dispõe sobre a prestação de 
auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios, no exercício de 2011, 
com o objetivo de fomentar as exportações do País, 
altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria  
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1.Paulo Davim
Francisco Dornelles 2.Vital do Rêgo
Eduardo Amorim 3.Ana Amélia 
Sérgio Petecão 4.Eduardo Braga

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
Humberto Costa 1.Marcelo Crivella
Acir Gurgacz 2.Lindbergh Farias
Antonio Carlos Valadares 3.Cristovam Buarque
Inácio Arruda 4 Lídice da Mata

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

TITULARES SUPLENTES
Alvaro Dias 1.Aloysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres 2.Jayme Campos 

PTB

TITULARES SUPLENTES
Gim Argello 1.João Vicente Claudino

PR

TITULARES SUPLENTES
Magno Malta 1.Clésio Andrade

*PSOL

TITULARES SUPLENTES
Marinor Brito 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

PT

TITULARES SUPLENTES
Paulo Teixeira 1.Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia 2.Artur Bruno

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1.Almeida Lima
Teresa Surita 2.Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1.Givaldo Carimbão
Osmar Junior 2.Edson Silva

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Duarte Nogueira 1.Otavio Leite

PP

TITULARES SUPLENTES
Aguinaldo Ribeiro 1.Jerônimo Goergen

DEM

TITULARES SUPLENTES
Antonio Carlos Magalhães Neto 1.Pauderney Avelino

Bloco  
(PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

Lincoln Portela 1.José Rocha

PDT

TITULARES SUPLENTES
Giovanni Queiroz 1.André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Sarney Filho 1.Rubens Bueno

*PSC

TITULARES SUPLENTES
Ratinho Junior 1.Zequinha Marinho

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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A Presidência comunica que, de acordo com o 
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o 
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 30-9-2011
– Designação da Comissão: 3-10-

2011(SF)
– Instalação da Comissão: 4-10-2011
– Emendas: até 6-10-2011 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: 30-9-2011 a 13-

10-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 13-10-2011
– Prazo na CD: de 14-10-2011 a 27-10-

2011 (15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 27-10-2011
– Prazo no SF: de 28-10-2011 a 10-11-

2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 10-

11-2011
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 11-11-2011 a 13-11-
2011 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 14-11-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 28-11-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda o Aviso nº 22, de 2011-CN (nº 
342/MF/2011, na origem), encaminhando ao Con-
gresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fun-
do Soberano do Brasil – FSB, referente ao segundo 
trimestre de 2011.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 22, DE 2011-CN 
(Nº 342/MF/2011, na origem)

Brasília, 27 de setembro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Senador da República José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Relatório de Desempenho do Fundo Soberano 
do Brasil – FSB referente ao segundo trimestre de 2011.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de De-

sempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, relativo 
ao segundo trimestre de 2011, nos termos do art. 10 
da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 
11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009. 

Respeitosamente, – Guido Mantega, Ministro 
de Estado da Fazenda.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 3-10-2011

Até 8/10
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;

Até 23/10
prazo para apresentação de relatório;

Até 28/10
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e

Até 4/11
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 4 de outubro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidente da República a Mensagem nº 98, de 
2011-CN (nº 420/2011, na origem), que encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, o relatório de avalia-
ção do cumprimento da meta de superávit primário do 
2º Quadrimestre de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 98, DE 2011-CN 
Mensagem nº 420

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 

de agosto de 2010, encaminho a Vossas Excelências 
o relatório de avaliação do cumprimento da meta de 
superávit primário, de conformidade com a inclusa Ex-
posição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado 
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e Gestão.

Brasília, 29 de setembro de 2011. – Dilma Rousseff.

EM Interministerial nº 161/2011 – MF/MP

Brasília, 29 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência 

relatório contendo a demonstração e a avaliação do 
cumprimento da meta de resultado primário do con-

junto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
e do Programa de Dispêndios Globais das empresas 
estatais federais não financeiras, fixada para o segun-
do quadrimestre de 2011, conforme disposto no art. 
126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2011), e em aten-
dimento ao art. 9°, § 4º, da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000.

2. A meta de superávit primário para o setor 
público consolidado não financeiro, estabelecida na 
LDO-2011, foi fixada em R$117,9 bilhões para 2011, 
conforme disposto no Anexo de Metas Fiscais Anu-
ais. Desta meta, o Governo Central é responsável por 
R$81,8 bilhões, enquanto às empresas estatais fede-
rais corresponde um resultado nulo.

3. O art. 3º da LDO-2011 prevê a possibilidade 
de redução da meta de resultado primário do Governo 
Federal, até o montante de R$32,0 bilhões, para aten-
dimento das despesas no âmbito do PAC. Adicional-
mente, nos termos dos incisos I e II, § 1º, deste artigo, 
poderão ser acrescidos a este valor os pagamentos 
de restos a pagar do programa inscritos em exercícios 
anteriores e o excesso de meta de superávit primário 
apurado no exercício de 2010. Apesar desta prerro-
gativa, os Decretos de programação orçamentária e 
financeira nº 7.445/2011, nº 7.477/2011, nº 7.534/2011 
e nº 7.558/2011 não prevêem este mecanismo.

4. Na ocasião da publicação da LOA-2011, o 
resultado primário do Governo Federal foi atualizado 
para um superávit de R$83,4 bilhões, devido aos vetos 
do Poder Executivo da ordem de R$1,6 bilhão. Este 
superávit superou a meta estabelecida na LDO-2011 
na mesma magnitude dos vetos.

5. Em fevereiro do ano corrente, foi procedida 
uma reavaliação das receitas e despesas primárias, 
considerando dados realizados até o mês de janeiro e 
a atualização dos parâmetros macroeconômicos, com 
a finalidade de garantir o cumprimento da meta de su-
perávit primário estabelecida na LDO-2011.

6. Esta avaliação ensejou, no âmbito do Poder 
Executivo, a limitação de R$36,2 bilhões no montante 
destinado à movimentação e empenho e pagamento 
para despesas discricionárias, o que significou um 
corte de 17,08% nestes itens de despesas em relação 
ao previsto na LOA-2011. Tomando em consideração 
o impacto líquido decorrente da redução de despesas 
obrigatórias, no montante de R$12,3 bilhões, o total de 
ajuste nas despesas foi avaliado em R$48,5 bilhões. 
Se considerados os vetos do Poder Executivo à LOA-
2011, no valor de R$1,6 bilhão, depreende-se que o 
corte total de despesas em relação ao autógrafo do 
Congresso foi de R$50,1 bilhões, o que confirma o 
compromisso da política fiscal com o crescimento eco-
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nômico sustentável não gerador de pressões inflacio-
nárias. Neste contexto, o Poder Executivo publicou o 
Decreto nº 7.445/2011, dispondo sobre a programação 
orçamentária e financeira para o ano corrente.

7. Concluído o 1º bimestre, procedeu-se em mar-
ço a reavaliação das receitas e despesas primárias do 
Governo Federal, conforme art. 70 da LDO-2011. Nesta 
reavaliação foi recomendada a limitação das despesas 
discricionárias em R$577,1 milhões em relação ao De-
creto nº 7.445/2011, a fim de assegurar o cumprimento 
da meta anual de superávit primário. Desta forma, o 
total de despesas discricionárias contingenciadas no 
ano alcançou R$36,8 bilhões. Deste montante, o Poder 
Executivo ficou responsável pela limitação de R$36,2 
bilhões, enquanto aos Poderes Legislativo e Judiciário 
e ao MPU coube a responsabilidade, em conjunto, por 
R$577,1 milhões. Neste contexto, o Poder Executivo 
publicou o Decreto nº 7.477/2011.

8. No mês de maio foi enviado à Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
do Congresso Nacional o relatório de reavaliação do 
2º bimestre, conforme art. 70 da LDO-2011. Funda-
mentado nos dados realizados até o mês de abril e 
na atualização dos parâmetros macroeconômicos, o 
relatório apontou para a necessidade de manutenção 
dos limites de empenho e movimentação financeira 
definidos no Decreto nº 7.477/2011. No âmbito do 
Poder Executivo, as orientações decorrentes desta 
avaliação foram implementadas por meio do Decreto 
nº 7.534/2011.

9. Encerrado o 3º bimestre, foi procedida em ju-
lho à reavaliação das receitas e despesas primárias 
do Governo Federal, a partir dos dados realizados até 
o mês de junho, dos parâmetros macroeconômicos 
atualizados e em consonância com as metas fiscais 
vigentes. A revisão das estimativas de receita liquida de 
transferências a Estados e Municípios, exceto RGPS, 
demonstrou um acréscimo de R$3,9 bilhões em relação 
à segunda avaliação bimestral de 2011. As estimativas 
de despesas primárias de execução obrigatória, exceto 

as despesas do RGPS, foram elevadas no montante 
de R$1,5 bilhão. Por sua vez, as projeções para Cré-
ditos Extraordinários foram aumentadas em R$ 1,8 
bilhão, que somadas às majorações nas despesas de 
Doações e Convênios, em R$93,2 milhões, à abertu-
ra de Créditos Adicionais para o Poder Judiciário, da 
ordem de R$31,2 milhões, e a maior expectativa de 
déficit do RGPS, elevação de R$500,0 milhões, foram 
suficientes para compensar aquele aumento líquido de 
receita primária.

10. Diante da combinação dos fatores citados, foi 
recomendada a manutenção dos limites de movimen-
tação e empenho e de pagamento estabelecidos no 
Decreto nº 7.534/2011. De forma a implementar tais 
recomendações, o Poder Executivo publicou o Decreto 
nº 7.558/2011, por meio do qual também foi fixada a 
meta de superávit primário do Governo Federal para o 
2º quadrimestre, no montante de R$40,0 bilhões. Este 
esforço concentra-se no Governo Central R$40,0 bi-
lhões, sendo que a meta para as Empresas Estatais 
Federais é de déficit de R$26,4 milhões.

11. Encerrado o 2º quadrimestre, verificou-
-se que o Governo Federal acumula um superávit 
primário de R$68,7 bilhões no período de janeiro a 
agosto do ano corrente, superando em R$28,7 bi-
lhões a meta para o período. O superávit primário 
do Governo Central superou em R$28,3 bilhões sua 
meta prevista, enquanto o resultado das Empresas 
Estatais Federais ficou acima do previsto em R$382,3 
milhões. Desta forma, fica comprovado o cumprimento 
da meta de superávit primário do Governo Federal 
no período avaliado.

12. Diante do exposto, submetemos à conside-
ração de Vossa Excelência a presente exposição de 
motivos, propondo o encaminhamento do relatório 
supramencionado anexo à Comissão Mista a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

Respeitosamente, – Guido Mantega, Valter 
Correia da Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 03-10-2011

até 8/10
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;

até 23/10
prazo para apresentação de relatório;

até 28/10
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e

até 4/11
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 4 de outubro do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens: 

– Nº 129, de 2011 (nº 414/2011, na origem), pela 
qual solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até 
cento e setenta e cinco milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América, entre o Estado do 
Espírito Santo e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, cujos recursos destinam-
-se ao financiamento do Programa Rodoviário 
do Espírito Santo III – PRES III; 

– Nº 130, de 2011(nº 415/2011, na origem), pela qual 
solicita seja autorizada a contratação de opera-
ção de crédito externo no valor de até cento e 
sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e qui-
nhentos dólares dos Estados Unidos da América, 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento – BIRD, cujos recursos destinam-se ao 
Programa de Desenvolvimento do Setor Água 
– INTERÁGUAS; e 

– Nº 131, de 2011(nº 416/2011, na origem), pela qual 
solicita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de até cem milhões 
de euros, entre a Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA e o KFW, cujos recursos 
destinam-se ao financiamento do Programa de 
Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 425, 
de 2011, na origem, da Senhora Presidente da Repú-
blica, que comunica sua ausência do País, no período 
de 1º a 8 de outubro, de 2011, para realizar viagens 
oficiais à Bélgica, à Bulgária e à Turquia.

A referida matéria foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 37, de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 425

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País no período de 1º a 8 de outubro de 2011, 
em viagens oficiais à Bélgica, à Bulgária e à Turquia.

Brasília, 30 de setembro de 2011. – Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 79, de 2011 (nº 1.441/2011, na 
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.516, 
de 2011, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente a levantamento rea-
lizado com o objetivo de apresentar um diagnóstico 
com as principais causas e vulnerabilidades que con-
tribuem para as queimadas e os incêndios florestais 
(TC 028.459/2010-5). 

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 79, DE 2011

Aviso nº 1.441-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 21 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº 028.458/2010-5, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 21-9-2011, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
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É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 613, DE 2011

Dispõe sobre royalties e participação 
especial devidos em função da produção 
de petróleo, gás natural e outros hidrocar-
bonetos fluidos sob o regime de conces-
são no mar territorial, na zona econômica 
exclusiva e na plataforma continental, e 
sobre os royalties devidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal 
e em áreas estratégicas, instituído pela Lei 
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para 
os Estados, Distrito Federal, Municípios e 
órgãos da administração direta da União, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta dispõe sobre o pagamento de royal-

ties e participação especial devidos em função da pro-
dução de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão no mar territorial, 
na zona econômica exclusiva e na plataforma conti-
nental, e sobre os royalties devidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para os Estados, Distrito Federal, 
Municípios e órgãos da administração direta da União, 
e dá outras providências.

Art. 2º Os royalties correspondem à compensa-
ção financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União pela exploração de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata 
o § 1º do art. 20 da Constituição, vedada sua inclusão 
no cálculo do custo em óleo.

§ 1º Os royalties serão pagos mensalmente pelo 
contratado sob o regime de concessão ou partilha de 
produção, em moeda nacional, a partir da data de início 
da produção comercial de cada campo, em montante 
correspondente a quinze por cento da produção de 
petróleo ou gás natural.

§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
em função dos preços de mercado do petróleo, gás 
natural ou condensado, das especificações do produto 
e da localização do campo.

§ 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do contratado serão incluídas 
no volume total da produção a ser computada para 
cáculo dos royalties devidos.

§ 4º É vedado, em qualquer hipótese, o ressarci-
mento dos royalties, bem como sua inclusão no cáculo 
do custo em óleo.

§ 5º Os royalties contratado sob o regime de 
concessão ou partilha de produção, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – 25% (vinte e cinco por cento) ao Estado pro-
dutores confrontantes com a plataforma continental 
onde se realizar a produção;

II – 6% (seis por cento) aos Municípios produto-
res confrontantes com a plataforma continental onde 
se realizar a produção;

III – 3% (cinco por cento) aos Municípios que 
sejam afetados pelas operações de embarque e de-
sembarque de petróleo, gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos 
pela ANP;

IV – 22% (vinte e dois por cento) para consti-
tuição de fundo especial, a ser distribuído entre to-
dos os Estados e Distrito Federal de acordo com o 
critério de repartição do Fundo de Participação dos 
Estados e Distrito Federal, de que trata o art. 159 da 
Constituição;

V – 22% (vinte e dois por cento) para constitui-
ção de fundo especial, a ser distribuído entre todos 
os Municípios de acordo com o critério de partilha do 
Fundo de Participação dos Municípios, de que trata o 
art. 159 da Constituição;

VI – 22% (vinte por cento) para a União, a ser 
destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos 
específicos da administração direta da União, nos ter-
mos do regulamento do Poder Executivo.

§ 3º Os royalties devidos nos contratos firmados 
sob o regime de concessão ou partilha de produção, 
quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas 
fluviais e lacustres, serão distribuídos na forma prevista 
na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 3º Os royalties devidos nos contratos cele-
brados antes da publicação desta lei serão regulados 
pela legislação em vigor à época da contratação.

Art. 4ºA participação especial constitui compen-
sação financeira extraordinária devida pelos conces-
sionários de exploração e produção de petróleo ou 
gás natural, nos casos de grande volume de produ-
ção ou de grande rentabilidade, conforme os critérios 
definidos em regulamento do Poder Executivo, e será 
paga, com relação a cada campo de uma dada área 
de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a 
data de início da respectiva produção.
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§ 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 – 40% (quarenta por cento) para constituição 
de fundo especial, a ser distribuído entre todos os Es-
tados e Distrito Federal de acordo com o critério de 
repartição do Fundo de Participação dos Estados e 
Distrito Federal, de que trata o art. 159 da Constituição;

II – 40% (quarenta por cento) para o Estado onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção;

III– 10% (dez por cento) para constituição de 
fundo especial, a ser distribuído entre todos os Muni-
cípios de acordo com o critério de partilha do Fundo 
de Participação dos Municípios, de que trata o art. 159 
da Constituição;

IV – 10% (dez por cento) para o Município onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção.

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

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é fortalecer a fe-
deração brasileira ao destinar de forma harmônica e 
equilibrada parcela da riqueza nacional gerada por 
recursos naturais para todos os Estados e Municípios.

O projeto regulamenta o pagamento de royalties 
e participações especiais devidos pela produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão e partilha de pro-
dução, bem como dispõe sobre sua distribuição.

A presente proposta justifica-se, por um lado, 
tendo em vista o veto do Presidente Lula ao art. 64 da 
Revisão Final do PL nº 5.940/2009, que criou uma la-
cuna neste PL em relação à distribuição dos royalties. 
Por outro lado, as diversas propostas que tramitam 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não 
atenderem ao equilíbrio federativo, posto que penaliza 
os Estados produtores.

Ademais, o Projeto aprovado no Congresso Na-
cional não definiu a alíquota a ser cobrada a título de 
royalties, inviabilizando as licitações das novas jazi-
das da camada pré-sal, sob o regime de partilha de 
produção.

Adicionalmente, há que se destacar que este 
texto conserva, no essencial, o acordo celebrado pelo 
Presidente Lula como os Estados produtores e não 
produtores.

Mantivemos a proposta do Presidente Lula de 
elevar de 10% para 15% o percentual devido em fun-
ção dos royalties. Entretanto, preserva o ato jurídico 
perfeito ao estabelecer que o percentual devidos nos 
contratos celebrados antes da entrada em vigor des-
ta lei continuará a ser dez por cento, podendo a ANP, 
reduzi-lo até um mínimo de cinco por cento do volume 
total da produção.

Há que se ressaltar, ainda, que enquanto o PL 
nº 8.051/2010 estabelece regras de distribuição para 
os royalties apenas no regime de partilha, este novo 
PL fixa regras tanto para o regime de partilha de pro-
dução quanto para o regime de concessão.

Ademais, aquele projeto se cuidava da distribui-
ção de royalties, enquanto este trata também da par-
ticipação especial. Aqui há uma mudança significativa. 
A mudança no marco regulatório do pré-sal ensejou 
uma justa reivindicação dos Estados e Municípios não 
produtores por maior participação nas rendas gover-
namentais do petróleo.

Para resolver essa demanda, propomos que a 
parcela da União nas participações especiais (50%) 
seja integramente destinada a esses entes da federa-
ção, visto que para o pré-sal não haverá participações 
especiais e sim o chamado equivalente em óleo, que 
será integralmente destinado à União.

Importante ressaltar que Estados produtores e 
não produtores não devem digladiar-se enquanto a 
União concentra poderes. Em 2008, por exemplo, 54% 
das receitas arrecadadas ficaram com a União, 27% 
com os Estados e 19% com os Municípios. Produtores 
e não produtores precisam se unir para convencer o 
Governo Federal. A guerra federativa não interessa a 
ninguém. O pré-sal é nosso passaporte para o futuro, 
e não pode ser o pomo da discórdia.

A presente proposta resguarda o parágrafo 1º do 
artigo 20 da CF, com os Estados e Municípios produ-
tores e confrontantes recebendo uma parcela diferen-
ciada dos demais entes federativos. Não obstante, os 
demais entes federados passarão a receber, por esta 
proposta, parcela significativa dos recursos arrecada-
dos, comparativamente ao que recebiam em relação 
ao disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997), 
especialmente porque, além de royalties, passam a 
receber também participação especial.

Dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
revelam que a produção de petróleo saltará de 2,030 
milhões de barris por dia (bbl/dia) para 3,68 m bbl/dia 
em 2015 e 6,093 milhões bbl/dia.

Em 2010, os royalties geram R$ 9,9 bilhões e 
as participações especiais renderam R$ 11,7 bilhões, 
o que totalizou R$ 21,6 bilhões. Esses valores aumen-
tarão nos próximos anos.
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Royalties e Participações Especiais  
– 2010-2010 – Em milhões

Royalties Participação Especial TOTAL

2010 9.930 11.670 21.600

2015 18.010 21.167 39.178

2020 26.414 31.043 61.897
Fonte: Consultoria Legislativa do Senado Federal
OBS. 1: A Lei nº 12.351/2010 extinguiu a participação espe-
cial e criou o excedente em óleo, integralmente apropriado 
pela União.
OBS. 2: Adicionamos à participação especial o excedente 
em óleo, estimado em 50%

Tendo como referência esse aumento de pro-
dução e de receita, o presente projeto visa promover 
uma distribuição mais equitativa entre as unidades da 
Federação.

A aprovação deste projeto pode ajudar decisiva-
mente a resolver o impasse federativo causado pela 
questão dos royalties, razão peço o apoio dos meus 
nobres pares.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) – Senador Francisco Dornelles (PP/RJ)

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Mensagem de veto

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

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

Secão VI 
Das Participações

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre 
as seguintes participações governamentais, previstas 
no edital de licitação:

I – bônus de assinatura;
II – royalties;
III – participação especial;
IV – pagamento pela ocupação ou retenção de 

área.
§ 1º As participações governamentais constantes 

dos incisos II e IV serão obrigatórias.
§ 2º As receitas provenientes das participações 

governamentais definidas no caput, alocadas para ór-
gãos da administração pública federal, de acordo com 
o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta Única 

do Governo Federal, enquanto não forem destinadas 
para as respectivas programações.

§ 3º O superávit financeiro dos Órgãos da admi-
nistração pública federal referidos no parágrafo ante-
rior, apurado em balanço de cada exercício financeiro, 
será transferido ao Tesouro Nacional.

Art. 46. O bônus de assinatura terá seu valor míni-
mo estabelecido no edital e corresponderá ao pagamen-
to ofertado na proposta para obtenção da concessão, 
devendo ser pago no ato da assinatura do contrato.

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, 
em moeda nacional, a partir da data de início da pro-
dução comercial de cada campo, em montante cor-
respondente a dez por cento da produção de petróleo 
ou gás natural.

§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as ex-
pectativas de produção e outros fatores pertinentes, a 
ANP poderá prever, no edital de licitação corresponden-
te, a redução do valor dos royalties estabelecido no 
caput deste artigo para um montante correspondente 
a, no mínimo, cinco por cento da produção.

§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos por decreto do Presidente da 
República, em função dos preços de mercado do pe-
tróleo, gás natural ou condensado, das especificações 
do produto e da localização do campo.

§ 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do concessionário serão in-
cluídas no volume total da produção a ser computada 
para cálculo dos royalties devidos.

Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto 
no contrata de concessão, que representar cinco por 
cento da produção, correspondente ao montante míni-
mo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída 
segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. (Vide Lei nº 10.261 de 2001) 
(Vide Decreto no 7.403, de 2010) 

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder 
a cinco por cento da produção terá a seguinte distri-
buição: (Vide Lei nº 10.261 de 2001)

I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, 
rios, ilhas fluviais e lacustres: 

a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por 
cento aos Estados onde ocorrer a produção; 

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer 
a produção; 

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP; 

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
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amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo;

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo; do gás 
natural e dos biocombustíveis; (Redação dada pela Lei 
nº 11.007, de 2005)

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica 
de primeira e segunda geração, bem como para pro-
gramas de mesma natureza que tenham por finalidade 
a prevenção e a recuperação de danos causados ao 
meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada 
pela Lei nº 11.921, de 2009)(Vide Decreto nº 7.403, 
de 2010)

II – quando a lavra ocorrer na plataforma conti-
nental: 

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Estados produtores confrontantes; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Municípios produtores confrontantes; 

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para 
atender aos encargos de fiscalização e proteção das 
áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP; 

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para 
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Estados, Territórios e Municípios; 

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo;

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural e dos biocombustíveis. (Redação dada pela Lei 
nº 11.007, de 2005)

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas de am-
paro à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecno-
lógico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, 
dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de pri-
meira e segunda geração, bem como para programas 
de mesma natureza que tenham por finalidade a pre-
venção e a recuperação de danos causados ao meio 

ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei 
nº 11.921, de 2009)(Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

§ 1º Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia serão aplicados, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) em programas de fomento 
à capacitação e ao desenvolvimento científico e tec-
nológico das regiões Norte e Nordeste.

§ 1º Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia serão aplicados, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) em programas de fomento 
à capacitação e ao desenvolvimento científico e tec-
nológico das regiões Norte e Nordeste, incluindo as 
respectivas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional. (Redação dada pela Lei 
nº 11.540, de 2007)

§ 2º O Ministério da Ciência e Tecnologia admi-
nistrará os programas de amparo à pesquisa científica 
e ao desenvolvimento tecnológico previstos no caput 
deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumpri-
mento do disposto no inciso X do art. 8º, e mediante 
convênios com as universidades e os centros de pes-
quisa do País, segundo normas a serem definidas em 
decreto do Presidente da República. (Vide Decreto nº 
7.403, de 2010)

§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties 
que cabe à administração direta da União será des-
tinada integralmente ao fundo de natureza contábil e 
financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010) 
(Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, 
nos casos de grande volume de produção, ou de gran-
de rentabilidade, haverá o pagamento de uma partici-
pação especial, a ser regulamentada em decreto do 
Presidente da República. (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

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

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

I – quarenta por cento ao Ministério de Minas e 
Energia, para o financiamento de estudos e serviços 
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de 
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petróleo e gás natural, a serem promovidos pela ANP, 
nos termos dos incisos II e III do art. 8º

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, 
recuperação de danos ambientais causados pelas 
atividades da indústria do petróleo;

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

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

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

f) mapeamento de áreas sensíveis a derrama-
mentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras; 
(Incluído pela Lei nº 12.114, 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, 2009)

h) estudos e projetos de prevenção, controle e 
remediação relacionados ao desmatamento e à po-
luição atmosférica; (Incluído pela Lei nº 12.114, 2009)

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

§ 3º 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. 8º (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)

Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o 
pagamento pela ocupação ou retenção de área, a ser 
feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou 
fração da superfície do bloco, na forma da regulamen-
tação por decreto do Presidente da República. 

Parágrafo único. O valor do pagamento pela ocu-
pação ou retenção de área será aumentado em percen-
tual a ser estabelecido pela ANP, sempre que houver 
prorrogação do prazo de exploração. 

Art. 52. Constará também do contrato de conces-
são de bloco localizado em terra cláusula que determine 
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o pagamento aos proprietários da terra de participação 
equivalente, em moeda corrente, a um percentual vari-
ável entre cinco décimos por cento e um por cento da 
produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP. 

Parágrafo único. A participação a que se refere 
este artigo será distribuída na proporção da produção 
realizada nas propriedades regularmente demarcadas 
na superfície do bloco. 

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.

Mensagem de veto

Dispõe sobre a exploração e a produ-
ção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal e 
em áreas estratégicas; cria o Fundo Social 
– FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes 
de recursos; altera dispositivos da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências.

O Presidente da República faço saber que o con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO VII  
Do Fundo Social – FS 

Seção I  
Da Definição e Objetivos do Fundo Social – FS 

Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natu-
reza contábil e financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir fonte de re-
cursos para o desenvolvimento social e regional, na 
forma de programas e projetos nas áreas de combate 
à pobreza e de desenvolvimento: 

I – da educação; 
II – da cultura; 
III – do esporte; 
IV – da saúde pública; 
V – da ciência e tecnologia; 
VI – do meio ambiente; e 
VII – de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas. 
§ 1º Os programas e projetos de que trata o caput 

observarão o plano plurianual – PPA, a lei de diretrizes 
orçamentárias – LDO e as respectivas dotações con-
signadas na lei orçamentária anual – LOA. 

§ 2º ( VETADO) 
Art. 48. O FS tem por objetivos: 
I – constituir poupança pública de longo prazo 

com base nas receitas auferidas pela União; 
II – oferecer fonte de recursos para o desenvolvi-

mento social e regional, na forma prevista no art. 47; e 

III – mitigar as flutuações de renda e de preços 
na economia nacional, decorrentes das variações na 
renda gerada pelas atividades de produção e explora-
ção de petróleo e de outros recursos não renováveis. 

Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indi-
retamente, conceder garantias. 

Seção II  
Dos Recursos do Fundo Social – FS 

Art. 49. Constituem recursos do FS: 
I – parcela do valor do bônus de assinatura des-

tinada ao FS pelos contratos de partilha de produção; 
II – parcela dos royalties que cabe à União, de-

duzidas aquelas destinadas aos seus órgãos especí-
ficos, conforme estabelecido nos contratos de partilha 
de produção, na forma do regulamento; 

III – receita advinda da comercialização de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
da União, conforme definido em lei; 

IV – os royalties e a participação especial das 
áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime 
de concessão destinados à administração direta da 
União, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo; 

V – os resultados de aplicações financeiras sobre 
suas disponibilidades; e 

VI – outros recursos destinados ao FS por lei. 
§ 1º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, pas-

sa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 49. ................................................................
............................................................................
§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 

sob o regime de concessão, a parcela dos royalties 
que cabe à administração direta da União será des-
tinada integralmente ao fundo de natureza contábil e 
financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que trata 
este artigo.” (NR)

“Art. 50. ..............................................................
............................................................................
§ 4º Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 

sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
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educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que trata 
este artigo.” (NR)

§ 2º O cumprimento do disposto no § 1º deste 
artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Po-
der Executivo, estabelecida na forma do regulamento. 

Seção III  
Da Política de Investimentos do Fundo Social 

Art. 50. A política de investimentos do FS tem 
por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a 
liquidez de suas aplicações e assegurar sua susten-
tabilidade econômica e financeira para o cumprimento 
das finalidades definidas nos arts. 47 e 48. 

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações 
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no 
exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional. 

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos 
programas e projetos a que se refere o art. 47 deverão 
ser os resultantes do retorno sobre o capital. 

Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o Poder 
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de 
percentual de recursos do principal para a aplicação 
nas finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de 
formação de poupança do fundo. 

Art. 52. A política de investimentos do FS será 
definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo 
Social – CGFFS. 

§ 1º O CGFFS terá sua composição e funcio-
namento estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
assegurada a participação do Ministro de Estado da 
Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e do Presidente do Banco Central 
do Brasil. 

§ 2º Aos membros do CGFFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. 

§ 3º As despesas relativas à operacionalização 
do CGFFS serão custeadas pelo FS. 

Art. 53. Cabe ao CGFFS definir: 
I – o montante a ser resgatado anualmente do 

FS, assegurada sua sustentabilidade financeira; 
II – a rentabilidade mínima esperada; 
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser as-

sumidos na realização dos investimentos, bem como 
as condições para que o nível de risco seja minimizado; 

IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recur-
sos a serem investidos no exterior e no País; 

V – a capitalização mínima a ser atingida antes 
de qualquer transferência para as finalidades e os ob-
jetivos definidos nesta Lei. 

Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá 
contratar instituições financeiras federais para atuarem 
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 55. A União poderá participar, com recursos 
do FS, como cotista única, de fundo de investimento 
específico. 

Parágrafo único. O fundo de investimento espe-
cífico de que trata este artigo deve ser constituído por 
instituição financeira federal, observadas as normas a 
que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 56. O fundo de investimento de que trata o 
art. 55 deverá ter natureza privada e patrimônio próprio 
separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias. 

§ 1º A integralização das cotas do fundo de in-
vestimento será autorizada em ato do Poder Executivo, 
ouvido o CGFFS. 

§ 2º O fundo de investimento terá por finalidade 
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior. 

§ 3º O fundo de investimento responderá por suas 
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela 
integralização das cotas que subscrever. 

§ 4º A dissolução do fundo de investimento dar-
-se-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retor-
narão ao FS. 

§ 5º Sobre as operações de crédito, câmbio e se-
guro e sobre rendimentos e lucros do fundo de inves-
timento não incidirá qualquer imposto ou contribuição 
social de competência da União. 

§ 6º O fundo de investimento deverá elaborar os 
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação 
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto. 

Art. 57. O estatuto do fundo de investimento de-
finirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e 
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacio-
nais da gestão administrativa e financeira e regras de 
supervisão prudencial de investimentos. 

Seção IV  
Da Gestão do Fundo Social 

Art. 58. É criado o Conselho Deliberativo do Fundo 
Social – CDFS, com a atribuição de propor ao Poder 
Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prioridade 
e a destinação dos recursos resgatados do FS para 
as finalidades estabelecidas no art. 47, observados o 
PPA, a LDO e a LOA. 
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§ 1º A composição, as competências e o fun-
cionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo. 

§ 2º Aos membros do CDFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. 

§ 3º A destinação de recursos para os progra-
mas e projetos definidos como prioritários pelo CDFS 
é condicionada à prévia fixação de metas, prazo de 
execução e planos de avaliação, em coerência com 
as disposições estabelecidas no PPA. 

§ 4º O CDFS deverá submeter os programas e 
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitati-
va durante todas as fases de execução, monitorando 
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões 
de intervenção, com o apoio de instituições públicas 
e universitárias de pesquisa. 

§ 5º Os recursos do FS destinados aos progra-
mas e projetos de que trata o art. 47 devem observar 
critérios de redução das desigualdades regionais. 

Art. 59. As demonstrações contábeis e os re-
sultados das aplicações do FS serão elaborados 
e apurados semestralmente, nos termos previstos 
pelo órgão central de contabilidade de que trata o 
inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de feve-
reiro de 2001. 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo definirá 
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da fisca-
lização dos entes competentes. 

Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestral-
mente ao Congresso Nacional relatório de desempenho 
do FS, conforme disposto em regulamento do Fundo. 

CAPÍTULO VIII  
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata 
esta Lei os regimes aduaneiros especiais e os incenti-
vos fiscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil. 

Art. 62. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º ..................................................................
.............................................................................
VIII – definir os blocos a serem objeto de conces-

são ou partilha de produção; 
IX – definir a estratégia e a política de desen-

volvimento econômico e tecnológico da indústria de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, bem como da sua cadeia de suprimento; 

X – induzir o incremento dos índices mínimos de 
conteúdo local de bens e serviços, a serem observados 
em licitações e contratos de concessão e de partilha 
de produção, observado o disposto no inciso IX. 

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

“Art. 5º As atividades econômicas de que trata 
o art. 4º desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão, 
autorização ou contratação sob o regime de partilha 
de produção, por empresas constituídas sob as leis 
brasileiras, com sede e administração no País.” (NR)

“Art. 8º .................................................................
...............................................................................
II – promover estudos visando à delimitação de 

blocos, para efeito de concessão ou contratação sob 
o regime de partilha de produção das atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção; 

...................................................................” (NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produ-

ção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos em território nacional, nele compreen-
didos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma 
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem 
à União, cabendo sua administração à ANP, ressal-
vadas as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei.” (NR)

“Art. 22. ............................................................... 
.............................................................................
§ 3º O Ministério de Minas e Energia terá acesso 

irrestrito e gratuito ao acervo a que se refere o caput 
deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e pla-
nejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja sub-
metido, quando for o caso.” (NR)

“Art. 23. As atividades de exploração, desen-
volvimento e produção de petróleo e de gás natural 
serão exercidas mediante contratos de concessão, 
precedidos de licitação, na forma estabelecida nes-
ta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas 
áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme 
legislação específica. 

...................................................................” (NR)
Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pú-

blica de que trata o § 1º do art. 8º, suas competências 
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, 
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Po-
der Executivo. 

Art. 64. (VETADO) 
Art. 65. O Poder Executivo estabelecerá política 

e medidas específicas visando ao aumento da parti-
cipação de empresas de pequeno e médio porte nas 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamenta-
rá o disposto no caput no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contado da data de publicação desta Lei. 

Art. 66. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei. 
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Art. 67. Revogam-se o § 1º do art. 23 e o art. 27 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

(À Comissão de Constitução, Justiça e 
Cidadania; de Assuntos Econômicos e de Ser-
viços de Infraestrutura, cabendo à última a 
decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido às Comissões competentes em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 235, DE 2011 

(Nº 47/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
a Instalação da Sede do Escritório Regio-
nal da Fiocruz para a África, celebrado em 
Brasília, em 4 de setembro de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República de Moçambique para a Instalação da 
Sede do Escritório Regional da Fiocruz para a África, 
celebrado em Brasília, em 4 de setembro de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos 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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE PARA A  
INSTALAÇÃO DA SEDE DO ESCRITÓRIO  
REGIONAL DA FIOCRUZ PARA A ÁFRICA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de Moçambique (dora-

vante denominados “Partes”),
Considerando o Acordo Geral de Cooperação 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique, assinado em 
15 de setembro de 1981; o Protocolo de Intenções so-

bre Cooperação Técnica na Área de Saúde, assinado 
em 20 de junho de 2001; e o Protocolo de Intenções 
sobre Cooperação Científica e Tecnológica na Área 
da Saúde, assinado em 5 de novembro de 2003 e a 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 
abril de 1961,

Acordam o seguinte:

Artigo 1 
Definições

Para os fins do presente Acordo, as seguintes 
expressões terão o sentido adiante indicado:

a) “Fiocruz” significa Fundação Oswal-
do Cruz;

b) “Escritório da Fiocruz na África” ou 
“Fiocruz África” significam os prédios, lo-
cais, estruturas ou respectivas partes que, 
em qualquer momento, estejam de fato ocu-
pados ou sejam utilizados pela Fiocruz em 
Moçambique;

c) “Representante Residente” significa o 
Diretor da Fiocruz África e/ou seu substituto 
autorizado, o Diretor-Adjunto da Fiocruz África;

d) “Funcionários da Fiocruz” significa os 
membros da equipe da Fiocruz África;

e) “Trabalhador local” significa os presta-
dores de serviços recrutados localmente pela 
Fiocruz África;

f) “Convenção de Viena” significa a Con-
venção de Viena sobre Relações Diplomáticas 
de 1961;

g) “Autoridades competentes de Moçam-
bique” significa o Governo da República de 
Moçambique e suas autoridades pertinentes 
segundo as leis de Moçambique; e

h) “Leis de Moçambique” incluem a Cons-
tituição, atos legislativos, ordens ou regula-
mentos emitidos pelo Governo da República 
de Moçambique ou por qualquer autoridade 
competente da República, ou sob a sua au-
toridade.

Artigo 2 
Objetivo

O presente Acordo estabelece o quadro jurídico 
sobre o qual irá assentar a instalação da Sede da Fio-
cruz África em Moçambique, com a função de coor-
denação, acompanhamento e avaliação de programas 
de cooperação em saúde entre a Fiocruz e os países 
africanos, incluindo o programa de cooperação inte-
rinstitucional com o Ministério da Saúde da República 
de Moçambique.
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Artigo 3 
Sede

A Sede da Fiocruz África estará estabelecida 
em Maputo, Moçambique, onde levará a cabo as suas 
atividades conforme o presente Acordo, o Estatuto da 
Fundação Fiocruz e as demais leis em vigor em Mo-
çambique.

Artigo 4 
Inviolabilidade da Sede da Fiocruz

1. A Sede da Fiocruz África será inviolável e ficará 
sob o seu controle e autoridade, conforme estabeleci-
do neste Acordo.

2. A Fiocruz África e todos os seus bens gozarão 
de imunidade de todas as formas de processo legal, 
exceto em qualquer caso específico em que tenha 
expressamente dispensado tal imunidade, de acordo 
com o estabelecido no presente Acordo.

3. Os locais da Fiocruz África serão invioláveis 
e estarão isentos de busca, requisição, confisco, ex-
propriação ou qualquer outra forma de ação adminis-
trativa ou judicial. Em consequência, as autoridades 
competentes moçambicanas não entrarão na Sede 
da Fiocruz África para executar qualquer obrigação 
oficial, a não ser com o conhecimento e a licença do 
Representante Regional Residente ou do funcionário 
por ele autorizado a agir em seu nome, e nas condi-
ções que forem estabelecidas pelo presente Acordo.

4. Sem prejuízo da Convenção de Viena ou do 
presente Acordo, a Fiocruz África poderá estabelecer 
regras e regulamentos aplicáveis dentro da sua Sede 
e criar meios para aplicar e implementar essas regras 
e regulamentos.

5. A Fiocruz África tem o direito de hastear em 
sua Sede as bandeiras da República Federativa do 
Brasil e da Fiocruz.

6. Sem prejuízo das determinações da Convenção 
de Viena e do presente Acordo, a Fiocruz África não 
permitirá que a sua Sede se torne refúgio de pessoas 
procuradas pelas autoridades oficiais moçambicanas 
por terem praticado crimes ou outros ilícitos criminais 
à luz do direito moçambicano, e/ou solicitadas para 
efeitos de extradição para qualquer país.

7. As autoridades competentes moçambicanas 
deverão agir com a devida diligência para garantir 
que a tranquilidade da Sede não seja perturbada pelo 
ingresso não autorizado de pessoas ou grupos exter-
nos, ou por distúrbios que ocorram na sua vizinhança 
imediata, e providenciarão proteção policial nas ime-
diações da Sede.

8. Se e quando solicitadas pelo Representante 
Regional Residente ou pelo funcionário da Fiocruz 
África devidamente autorizado a agir em seu nome, 

as autoridades competentes moçambicanas deverão 
prover agentes da lei e ordem de modo a estabelecer a 
lei e ordem na Sede, ou para dela remover pessoa(s), 
conforme solicitação feita pelo Representante Regional 
Residente ou pelo funcionário da Fiocruz África devi-
damente autorizado a agir em seu nome.

Artigo 5 
Estatuto da Fiocruz África

1. A Fiocruz África tem personalidade jurídica 
internacional e prossegue fins de interesse público.

2. A Fiocruz África é órgão da estrutura regimen-
tal da Fundação Oswaldo Cruz, entidade integrante da 
Administração Pública Federal da República Federa-
tiva do Brasil, vinculada ao Ministério da Saúde, cuja 
missão institucional é a de desenvolver atividades no 
campo da saúde, da educação e do desenvolvimento 
científico e tecnológico.

3. A Fiocruz África tem a capacidade jurídica ne-
cessária para o desempenho das suas funções.

Artigo 6 
Entrada e Saída

1. As autoridades competentes moçambicanas 
concederão o direito de entrada e saída do território 
moçambicano, quando tal entrada e saída forem ne-
cessárias para o desempenho das suas funções, às 
seguintes pessoas:

a) ao Representante Residente e sua 
família;

b) ao funcionários da Fiocruz África e 
suas famílias e parentes que com eles residam 
ou sejam seus dependentes;

c) convidados em regime oficial para a 
Sede da Fiocruz África, cujos nomes devem 
ser informados ao Governo da República de 
Moçambique, pelo Representante Residente 
ou pelo funcionário da Fiocruz África devida-
mente autorizado a agir em seu nome;

d) aos participantes em seminários ou 
outros encontros organizados pela Fiocruz 
África; e

e) quaisquer outras pessoas ligadas ao 
trabalho da Fiocruz África, mas que não sejam 
cidadãos nacionais ou estrangeiros com resi-
dência permanente em Moçambique.

2. Os vistos para as pessoas mencionadas no 
parágrafo 1º acima serão concedidos gratuitamente 
desde que se prove que tais pessoas estão incluídas 
nas categorias especificadas nas alíneas (a), (b) e (c) 
do parágrafo 1º do presente Artigo.

3. As autoridades competentes moçambicanas 
abster-se-ão de tomar qualquer medida que restrinja 
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ou torne ilegal a residência em Moçambique de qual-
quer das pessoas referidas nas alíneas (a), (b) e (c) do 
parágrafo 1º do presente Artigo que estejam atuando 
a serviço da Fiocruz África e com objetivo oficial. No 
entanto, se qualquer uma das pessoas mencionadas 
cometer abuso dos privilégios concedidos no âmbito 
do presente Acordo, o Governo da República de Mo-
çambique poderá tomar as medidas apropriadas para 
proibir a sua continuidade em Moçambique.

4. Os vistos para as pessoas referidas neste Ar-
tigo são concedidos de acordo com a legislação mo-
çambicana.

Artigo 7 
Comunicações e Transporte

1. O Governo moçambicano permitirá e protegerá 
a liberdade de comunicação para todos os fins oficiais 
da Fiocruz África. No que se refere à comunicação e à 
transferência de todos os seus documentos, a Fiocruz 
África gozará em Moçambique do tratamento dispen-
sado às Organizações Internacionais.

2. Os arquivos e documentos da Fiocruz África 
serão invioláveis, assim como a respectiva correspon-
dência oficial. Todavia, se as autoridades competentes 
do Governo moçambicano tiverem sérios motivos para 
crer que se trata de algo diverso de correspondência 
oficial, tais autoridades poderão pedir que a mala seja 
aberta na presença de um oficial designado pela Fio-
cruz África para o efeito.

3. Os volumes ou pastas da Fiocruz África deverão 
ser providos de sinais exteriores, visíveis e indicadores 
da sua natureza, e só poderão conter correspondência 
e documentos oficiais ou objetos destinados exclusi-
vamente ao uso oficial.

4. Nada neste Artigo obsta a adoção de medidas 
de precauções apropriadas a serem estabelecidas por 
um Acordo entre as Partes, para evitar o abuso de imu-
nidades, isenções e privilégios estipulados neste Artigo.

Artigo 8 
Privilégios e Imunidades

1. O Governo da República de Moçambique tra-
tará os funcionários da Fiocruz África com o devido 
respeito e tomará todas as medidas adequadas para 
evitar qualquer atentado às suas pessoas, liberdades 
ou dignidade.

2. O Representante Residente e os funcionários 
da Fiocruz África terão, na sede do Escritório, os mes-
mos privilégios e imunidades aplicáveis aos funcioná-
rios de Organismos Internacionais. Em consequência, 
o Governo da República de Moçambique compromete-
-se a conceder ao Representante Residente o mesmo 

reconhecimento e as mesmas facilidades dadas aos 
Diretores de Organismos Internacionais.

3. De conformidade com o parágrafo 2º do pre-
sente Artigo, os funcionários da Fiocruz África gozam, 
em particular, dos seguintes privilégios e imunidades:

a) inviolabilidade dos seus direitos, 
estando isentos de qualquer forma de de-
tenção ou prisão, sendo que as autoridades 
competentes moçambicanas tomarão todas 
as providências necessárias para impedir 
qualquer ofensa a sua dignidade e liberda-
de pessoal;

b) isenção de taxas sobre os salários ou 
emolumentos pagos pela Fiocruz África, bem 
como a isenção do pagamento de contribui-
ções fiscais;

c) inviolabilidade e proteção concedidas 
ao local de sua Sede para a residência parti-
cular dos funcionários da Fiocruz África;

d) isenção de qualquer processo judicial, 
exceto em caso de:

i) processo relativo a imóvel particular 
situado no território moçambicano, salvo es-
teja em nome da Fiocruz África para os fins 
de seu mandato;

ii) ação relacionada à sucessão, envol-
vendo um funcionário como executante, ad-
ministrador, herdeiro ou legatário na condição 
de pessoa privada e não em nome da Fiocruz 
África; e

iii) ação relacionada com qualquer pro-
fissão ou atividade comercial exercida pelo 
funcionário fora das suas funções oficiais;

e) nenhuma ação de execução poderá 
ser movida contra funcionário da Fiocruz Áfri-
ca exceto nos casos previstos pela alínea d, 
itens (i), (ii) e (iii) do parágrafo 3º do presente 
Artigo, sem infringir a inviolabilidade da sua 
pessoa ou da sua residência;

f) não-obrigatoriedade em atuar como 
testemunha em qualquer procedimento legal;

g) isenção de restrições aplicáveis à imi-
gração, assim como de todas as formalidades 
para o registro de estrangeiros em relação ao 
seu cônjuge, dependentes, e parentes que 
com ele residam; e

h) o início de qualquer ação judicial por 
funcionário da Fiocruz o impedirá de invocar 
imunidade de jurisdição.

4. Todos os funcionários da Fiocruz África e seus 
dependentes designados às autoridades competentes 
moçambicanas e pelo Embaixador do Brasil em Mo-
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çambique, como titulares dos privilégios e imunidades, 
receberão um cartão de identidade especial, emitido 
pela autoridade moçambicana competente, certificando 
serem funcionários da Fiocruz África ou titulares dos pri-
vilégios e imunidades especificados no presente Acordo.

5. O patrimônio, rendimentos e outros bens da 
Fiocruz África e de seus funcionários gozarão de isen-
ção de impostos e taxas ou quaisquer outros privilé-
gios e isenções.

Artigo 9 
Dispensa de Imunidade

As imunidades e os privilégios previstos no pre-
sente Acordo são concedidos aos funcionários expa-
triados da Fiocruz África, e a seus dependentes re-
gistrados, tendo em vista exclusivamente o interesse 
prosseguido pela Fundação Fiocruz África, e não o 
benefício pessoal dos mesmos. No entanto, o Embaixa-
dor do Brasil, por solicitação do Presidente da Fiocruz 
e/ou do Governo brasileiro, terá o direito e o dever de 
dispensar a imunidade de qualquer funcionário sempre 
que essa imunidade impeça a aplicação da Justiça e 
quando não prejudique os interesses da Fiocruz África.

Artigo 10 
Dever de Colaboração da Fiocruz África

1. A Fiocruz África colaborará sempre com as 
autoridades competentes moçambicanas para facilitar 
a administração da Justiça, garantir a observância dos 
regulamentos policiais e prevenir quaisquer abusos re-
lacionados com os privilégios, imunidades e facilidades 
especificadas no presente Acordo.

2. Caso o Governo da República de Moçambique 
considere que tenha havido abuso de qualquer privi-
légio ou imunidade concedida no âmbito do presente 
Acordo, haverá consultas entre as Partes para a bus-
ca de soluções.

Artigo 11 
Prestação de Serviços

1. Em caso de solicitação pelo Representante 
Residente ou pelo funcionário responsável pela Fio-
cruz África, as autoridades competentes moçambi-
canas poderão exercer seus poderes em relação ao 
fornecimento de serviços públicos para garantir que 
a Sede os receba em termos normais, incluindo o 
suprimento de eletricidade, água, correio, telefone, 
telégrafo, transporte, esgoto, coleta de lixo e prote-
ção contra incêndios.

2. As autoridades competentes moçambicanas 
tomarão em conta as necessidades da Fiocruz África, 
atribuindo-lhe o mesmo tratamento dado às Organiza-
ções Internacionais congêneres ou afins acreditadas 
em Moçambique.

Artigo 12 
Edifício e Local para a Sede da Fiocruz África

O Governo da República de Moçambique com-
promete-se a apoiar na identificação de um local apro-
priado, seguro e em boas condições de ocupação para 
a instalação da Sede da Fiocruz África.

Artigo 13 
Interpretação e Aplicação

1. O estabelecido no presente Acordo será inter-
pretado e aplicado à luz do seu propósito primordial, 
que é permitir a Fiocruz África desempenhar as suas 
responsabilidades e realizar seus objetivos em Mo-
çambique de forma plena e eficiente.

2. As Partes poderão firmar acordos suplemen-
tares para atingir os objetivos do presente Acordo, 
sendo estes igualmente interpretados e aplicados à 
luz do seu propósito primordial.

Artigo 14 
Denúncia

1. Qualquer das Partes poderá notificar à outra 
Parte, a qualquer momento, por via diplomática, sua 
intenção de denunciar o presente Acordo ou qualquer 
acordo suplementar. A denúncia surtirá efeito seis (6) 
meses após a data de recebimento da notificação pela 
outra Parte.

2. A denúncia deste Acordo não deverá afetar as 
obrigações assumidas pelas Partes antes da referida 
denúncia.

Artigo 15 
Emendas

Qualquer das Partes poderá consultar a outra Par-
te, por escrito, com o objetivo de modificar ou emendar 
o presente Acordo ou qualquer acordo suplementar.

Artigo 16 
Solução de Controvérsias

1. Quaisquer controvérsias relativas à interpre-
tação e/ou implementação do presente Acordo ou de 
qualquer acordo suplementar será resolvida por meio 
de negociação entre as Partes.

2. Se não for possível resolver a controvérsia por 
meio de negociação, esta será arbitrada por uma Co-
missão de Arbitragem composta por um representante 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um 
representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação de Moçambique, e um terceiro membro 
designado pelos dois outros membros da Comissão 
de Arbitragem.
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Artigo 17 
Entrada em Vigor

O presente Acordo entrará em vigor na data de 
recebimento, por via diplomática, da última notificação 
de uma das Partes, informando que foram cumpridas 
as formalidades legais internas necessárias para a 
entrada em vigor do presente Acordo.

Feito em Brasília, em 4 de setembro de 2008 , 
em dois exemplares originais, na língua portuguesa, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM Nº 645, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Moçambique 
para a Instalação da Sede do Escritório Regional da 
Fiocruz para a África, celebrado em Brasília, em 4 de 
setembro de 2008.

Brasília, 12 de novembro de 2010.

EM Nº 81 MRE – ETEC-BRAS-MOÇA

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

anexo texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Mo-
çambique para Instalação da Sede do Escritório Regional 
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para a África, 
assinado em Brasília, no dia 4 de setembro de 2008.

2. A assinatura deste instrumento atende à dis-
posição de Vossa Excelência de intensificar a coo-
peração na área da Saúde, com vistas a estimular o 
progresso e o desenvolvimento em toda a África, por 
meio do apoio técnico direto, do auxílio na formação 
de pessoal e da transferência de tecnologias.

3. O Acordo, negociado com participação direta 
do Ministério da Saúde, estabelece o quadro jurídico 

para o funcionamento da Sede Fiocruz na África, com 
a função de coordenação, acompanhamento e avalia-
ção de programas de cooperação entre a instituição e 
os países africanos.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 236, DE 2011 

(Nº 2.863/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana para o 
Estabelecimento de Regime Especial Fron-
teiriço e de Transporte para as Localidades 
de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana), 
assinado em Bonfim-RR, em 14 de setem-
bro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Guiana para o Estabelecimento de 
Regime Especial Fronteiriço e de Transporte para as 
Localidades de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana), 
assinado em Bonfim-RR, em 14 de setembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DA GUIANA PARA O  
ESTABELECIMENTO DE REGIME ESPECIAL 
FRONTEIRIÇO E DE TRANSPORTE PARA AS  
LOCALIDADES DE BONFIM (BRASIL) E DE  

LETHEM (GUIANA)

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Guiana (doravante 

denominados “Partes”),
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Considerando o compromisso comum com o de-
senvolvimento da região fronteiriça, em prol da melhoria 
das condições de vida dos habitantes locais; e tendo 
em vista a conveniência de estabelecimento de um 
Regime Especial Fronteiriço e de Transporte entre as 
localidades de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana),

Acordam o seguinte:

Capítulo I 
Regime Especial Fronteiriço

Artigo 1

1. As Partes adotam o Regime Especial Frontei-
riço que será aplicado entre as localidades fronteiriças 
de Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana), com vistas ao 
consumo de mercadorias para subsistência, exclusi-
vamente em suas áreas.

2. As localidades fronteiriças a que se refere o 
parágrafo 1º deste Artigo correspondem à delimitação 
geográfica de cada uma das localidades, conforme a 
respectiva legislação interna de cada Parte.

Artigo 2

As mercadorias para subsistência levadas para o 
exterior ou dele trazidas, em movimento característico 
das localidades fronteiriças de Bonfim (Brasil) e Lethem 
(Guiana), serão isentas dos impostos de importação 
e de exportação.

Artigo 3

Serão beneficiárias do Regime Especial estabe-
lecido neste Capítulo as pessoas residentes nas loca-
lidades fronteiriças definidas no Artigo 1 deste Acordo.

Artigo 4

Para fins deste Acordo, mercadorias de subsistên-
cia são definidas como artigos de alimentação, limpeza, 
higiene e cosmética pessoal, peças de vestuário, calça-
dos, livros, revistas e jornais, para o consumo pessoal 
e da unidade familiar, quando não revelem destinação 
comercial por seu tipo, volume ou quantidade.

Artigo 5

1. O ingresso e a saída das mercadorias que são 
objeto do Regime Especial Fronteiriço estabelecido 
neste Acordo estarão dispensados:

a) de registro, licença ou qualquer outro 
visto, autorização ou certificação, salvo quan-
do tais procedimentos sejam decorrentes da 
respectiva legislação sanitária, fitossanitária, 
zoossanitária e ambiental vigente em cada uma 
das Partes. Essas transações comerciais não 
estarão isentas de inspeção das autoridades de 
controle, sempre que considerado necessário; e 

b) da necessidade de apresentação do 
certificado de origem correspondente aos tra-
tamentos preferenciais acordados no marco 
de acordos comerciais.

2. As mercadorias objeto do Regime Especial 
estabelecido neste Capítulo estarão acompanhadas 
de fatura comercial ou nota fiscal, emitida por estabe-
lecimento comercial regular situado nas localidades a 
que se refere o presente Acordo.

Artigo 6

Quando considerado necessário, o ingresso e a 
saída das mercadorias de que trata este Capítulo se-
rão submetidas à inspeção das autoridades de controle 
sanitário, fitossanitário, zoossanitário e ambiental. A 
anuência dessas autoridades poderá ser efetuada na 
fatura comercial ou nota fiscal das mercadorias.

Artigo 7

As mercadorias de subsistência objeto dos dis-
positivos do Regime Especial Fronteiriço serão trans-
portadas pelo próprio adquirente.

Artigo 8

O Regime Especial Fronteiriço estabelecido nes-
te Acordo não se aplica a mercadoria ou a espécie 
de fauna e flora cuja importação ou exportação seja 
proibida ou controlada, conforme a respectiva legis-
lação nacional ou obrigações internacionais de cada 
uma das Partes.

Artigo 9

As Partes estabelecerão as mercadorias que 
não serão admissíveis ao amparo do Regime Especial 
Fronteiriço estabelecido neste Acordo em um prazo não 
superior a três (3) meses após sua entrada em vigor e 
poderão revisar essa lista a qualquer memento, após 
o referido prazo.

Artigo 10

1. As autoridades aduaneiras de ambas as Par-
tes estabelecerão, por consentimento mútuo, em prazo 
não superior a três (3) meses após a entrada em vigor 
deste Acordo, as penalidades aplicáveis para os casos 
de descumprimento das condições estabelecidas no 
presente Capítulo, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas na legislação nacional de cada Parte.

2. Enquanto não estabelecidas as penalidades 
específicas mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo, 
aplicar-se-ão as sanções para as operações irregulares 
de comércio exterior previstas na legislação nacional 
de cada Parte.

61ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



39882 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Capítulo II 
Regime Especial de Transporte

Artigo 11

1. Os Organismos Nacionais Competentes de cada 
uma das Partes, conforme definido no artigo 19 do Acordo 
de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros 
e Cargas entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana, assinado em 
Brasília, em 7 de fevereiro de 2003, poderão estabele-
cer outros procedimentos além daqueles estabelecidos 
no presente Capítulo para a execução dos serviços de 
transporte de passageiros, exclusivamente entre as lo-
calidades de Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana).

2. As Partes simplificarão e harmonizarão a re-
gulamentação relativa ao:

a) transporte de Carga realizado exclusi-
vamente entre as localidades de Bonfim (Brasil) 
e Lethem (Guiana);

b) transporte Público Coletivo de Passa-
geiros exclusivamente entre as localidades de 
Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana); e

c) transporte de Passageiros de caráter 
ocasional em circuito fechado (fretamento) ex-
clusivamente entre as localidades de Bonfim 
(Brasil) e Lethem (Guiana).

Artigo 12

As operações de transporte de passageiros e de 
cargas realizadas em veículos comerciais leves, entre 
as localidades de Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana), 
estarão isentas da necessidade de quaisquer autoriza-
ções e exigências complementares descritas no Acordo 
de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros 
e Cargas entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana, assinado 
em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003, e estarão em 
conformidade com as respectivas leis e regulamentos 
internos de cada Parte.

Artigo 13

O transporte de passageiros entre as localida-
des de Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana) respeitará 
as seguintes definições:

a) serviço de transporte público coletivo 
de passageiros caracteriza-se pelo desloca-
mento urbano, realizado entre as localidades 
objeto deste Acordo, com prévia autorização 
de órgão/entidade das localidades de Bonfim 
(Brasil) e de Lethem (Guiana);

b) serviço de transporte de passageiros 
de caráter ocasional em circuito fechado (freta-
mento) constitui-se em serviço realizado para 

pessoa ou grupo de pessoas, entre as locali-
dades objeto deste Acordo, por transportador 
previamente cadastrado e autorizado por ór-
gãos/entidades competentes das localidades de 
Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana), sem impli-
car o estabelecimento de serviços regulares; e

c) transportador significa todo prestador 
de serviços de transporte que seja pessoa 
física ou jurídica legalmente constituída, de 
acordo com a respectiva legislação das Par-
tes. O transportador deve ser residente ou ter 
sede nas localidades objeto do presente Acor-
do e estar autorizado pelos órgãos/entidades 
competentes de cada localidade, mediante 
apresentação dos documentos exigidos, para 
operar serviço de transporte de passageiros 
ou carga na área delimitada.

Artigo 14

A execução do previsto neste Capítulo caberá aos 
órgãos/entidades competentes de cada uma das locali-
dades objeto deste Acordo, sob a supervisão e mediante 
aprovação dos Organismos Nacionais Competentes de 
cada uma das Partes, conforme definido no Artigo 19 
do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Cargas entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guia-
na, assinado em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003.

Artigo 15

As disposições específicas ou operativas que re-
gulam diferentes aspectos deste Capítulo serão objeto 
de normas contidas no Anexo I deste Acordo.

Artigo 16

Para fins do presente Acordo, o condutor obser-
vará as leis e regulamentos de trânsito do país no qual 
esteja circulando.

Capítulo III 
Disposições aplicáveis ao transporte individual

Artigo 17

1. Os prestadores de serviços de táxi estarão 
legalmente habilitados, conforme as respectivas leis 
e regulamentos de cada Parte, e cadastrados nos ór-
gãos/entidades das localidades de Bonfim (Brasil) e 
de Lethem (Guiana).

2. A contratação da prestação do serviço de táxi 
será limitada à localidade de origem. O veículo cadas-
trado pelo órgão/entidade de Bonfim não poderá anga-
riar passageiros na localidade de Lethem e vice-versa.

3. São documentos de porte obrigatório, além dos 
exigidos nas respectivas legislações de trânsito das Partes:
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a) credencial que identifique o transpor-
tador como autorizado a cruzar a fronteira 
entre as Partes;

b) autorização para o motorista conduzir 
o veículo, caso não seja o proprietário; e 

c) apólice de seguro internacional.

Capítulo IV 
Disposições finais

Artigo 18 
Mecanismo de Revisão

Os Regimes Especiais estabelecidos neste Acor-
do serão avaliados periodicamente, conforme acordado 
entre Partes, especialmente no que se refere à ade-
quação à realidade das economias locais.

Artigo 19 
Solução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação 
ou implementação deste Acordo será resolvida dire-
tamente pelas Partes, por via diplomática.

Artigo 20 
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias 
após a data da segunda notificação em que uma Parte in-
forma à outra, por via diplomática, do cumprimento de seus 
requisitos internos para a entrada em vigor deste Acordo.

Artigo 21  
Emendas

O presente Acordo poderá ser emendado a qual-
quer momento, por consentimento mútuo das Partes, 
por via diplomática. As emendas entrarão em vigor 
em conformidade com os procedimentos descritos no 
Artigo 20 deste Acordo.

Artigo 22  
Denúncia

Qualquer das Pastes poderá, a qualquer momen-
to, notificar à outra, por via diplomática, sua intenção de 
denunciar o presente Acordo. A denúncia surtirá efeito 
cento e oitenta (180) dias após a data da notificação.

Feito em Bonfim, em 14 de setembro de 2009, 
em dois exemplares originais, nos idiomas português 
e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Anexo I

Artigo 1

1. Os transportadores com sede em Lethem 
(Guiana), para serem autorizados a operar o trans-
porte de passageiros de caráter ocasional em circuito 
fechado (fretamento) ou o transporte público coletivo 
de passageiros, atenderão os seguintes requisitos:

a) apresentar o número de identificação do 
contribuinte (Tax Identification Number – TIN);

b) apresentar o certificado de registros 
do veículo;

c) apresentar o certificado de inspeção 
veicular (Certificate of Fitness);

d) apresentar apólice de seguro interna-
cional que cubra todos os veículos da frota; e

e) registrar os motoristas e veículos em 
conformidade com as regras contidas no Ar-
tigo 6 deste Anexo.

2. Os transportadores com sede na localidade 
de Bonfim (Brasil), para serem autorizados a operar o 
transporte de passageiros de caráter ocasional em cir-
cuito fechado (fretamento) ou o transporte público cole-
tivo de passageiros, atenderão os seguintes requisitos:

a) obter autorização junto ao órgão/entida-
de competente por meio de requerimento que 
contenha o nome e endereço do operador e seu 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso de 
pessoa física, ou Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), no caso de pessoa jurídica;

b) cadastrar seus motoristas e veículos 
conforme disposições contidas no Artigo 6 
deste Anexo; e

c) apresentar apólice de seguro interna-
cional que cubra todos os veículos da frota.

3. Os órgãos/entidades competentes das locali-
dades de Bonfim e Lethem poderão solicitar outros do-
cumentos não especificados para emitir a autorização.

Artigo 2

1. A autorização de que trata o Artigo 1 do pre-
sente Anexo será concedida pela autoridade local após 
prévia anuência do Organismo Nacional Competente de 
cada Parte, conforme definido no Artigo 19 do Acordo 
de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros 
e Cargas entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana, assinado 
em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003, e consistirá 
em uma credencial que identifica o transportador como 
autorizado a transpor a fronteira entre as Partes.
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2. A autorização poderá ser um selo, certificado 
ou qualquer outro documento que credencie e compro-
ve a regularidade do transportador junto aos órgãos/
entidades das localidades objeto deste Acordo e terá 
validade determinada de um (1) ano.

3. Caso a autorização seja um certificado ou ou-
tro tipo de documento não mencionado neste Acordo, 
nele constarão o nome e, no caso da Parte brasileira, 
o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como a carac-
terização do veículo; e, no caso da Parte guianense, o 
registro de Seguridade Social ou registro de transpor-
tador VAT, bem como a caracterização do veículo; ou 
outros dados acordados pelos Organismos Nacionais 
Competentes conforme definido no Artigo 19 do Acordo 
de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros 
e Cargas entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana, assinado 
em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003.

Artigo 3

1. Serão documentos de porte obrigatório, em 
todos os deslocamentos, para os transportadores de 
passageiros de caráter ocasional em circuito fechado 
(fretamento), além dos documentos estipulados pelos 
órgãos/entidades das localidades objeto deste Acordo 
e daqueles exigidos nas respectivas legislações de 
trânsito das Partes:

a) original da Apólice de Seguro Inter-
nacional;

b) autorização de que trata o parágrafo 
1 do Artigo 2 deste Anexo;

c) lista de passageiros, com número e 
tipo do documento de identificação de cada 
passageiro; e

d) cópia do cadastro do motorista junto 
ao órgão/entidade da localidade sede.

2. Serão documentos de porte obrigatório, em 
todos os deslocamentos, para os transportadores pú-
blicos coletivos de passageiros com característica ur-
bana, além dos documentos estipulados pelos órgãos/
entidades das localidades mencionados no Artigo 1 
deste Anexo e daqueles exigidos nas respectivas le-
gislações de trânsito das Partes:

a) original da Apólice de Seguro Inter-
nacional;

b) a autorização de que trata o parágrafo 
1 do Artigo 2 deste Anexo; e

c) cópia do cadastro do motorista junto 
ao órgão/entidade da localidade sede (cópia).

Artigo 4

Os transportadores autorizados, nos termos dos 
Artigos 1, 2 e 3 deste Anexo, a prestar o serviço de 
transporte de passageiros de caráter ocasional em 
circuito fechado (fretamento) não poderão:

a) vender e emitir passagens individuais;
b) embarcar ou desembarcar passageiros 

ao longo do itinerário, salvo em caso fortuito 
ou de força maior, devidamente justificados;

c) utilizar-se de terminais rodoviários nos 
pontos de partida ou chegada e no percurso 
das viagens;

d) transportar passageiros em pé, salvo 
no caso de prestação de socorro, em decor-
rência de acidente ou avaria no veículo;

e) transportar pessoas não relacionadas 
na lista de passageiros;

f) desviar-se, sem prévia anuência, do 
roteiro autorizado;

g) executar serviço de transporte rodovi-
ário de passageiros que não seja especificado 
na autorização;

h) transportar produtos perigosos, cargas 
ou encomendas; e

i) utilizar-se de veículos com capacidade 
inferior a dez (10) passageiros.

Artigo 5

Os transportadores autorizados, nos termos dos 
Artigos 1, 2 e 3 deste Anexo, a prestar o serviço de 
transporte público coletivo de passageiros não poderão:

a) executar serviço de transporte rodo-
viário de passageiros que não esteja especi-
ficado na autorização;

b) desviar-se, sem prévia anuência, do 
itinerário autorizado;

c) transportar produtos perigosos, cargas 
ou encomendas; e

d) utilizar-se de veículos com capacidade 
inferior a dez (10) passageiros;

Artigo 6

Os motoristas contratados pelo transportador, 
bem como os veículos usados no transporte, deverão 
ser cadastrados junto aos órgãos/entidades das locali-
dades objeto deste Acordo, mediante apresentação de:

a) para cadastramento dos motoristas 
no Brasil:

i) cópia da Carteira de Habilitação para 
a categoria pertinente; e

ii) as Certidões Negativas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, Artigo 239;
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b) para cadastramento dos motoristas 
na Guiana:

i) cópia da licença de motorista para ca-
tegoria pertinente; e

ii) o número de identificação do contri-
buinte (Taxpayer Identification Number – TIN);

c) para cadastramento dos veículos no 
Brasil:

i) cópias dos Certificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo (CRLV) e, no caso de 
veículos arrendados, anuência do proprietário;

ii) laudo de Inspeção Técnica do veículo, 
feito pelo órgão/entidade responsável das loca-
lidades objeto deste Acordo ou por organismo 
credenciado pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN); e

iii) via original de Apólice de Seguro In-
ternacional.

d) para cadastramento dos veículos na 
Guiana:

i) cópias do certificado de registro e, no 
caso de veículos arrendados, anuência do 
proprietário;

ii) certificado de inspeção veicular (Cer-
tificate of Fitness); e

iii) via original de Apólice de Seguro In-
ternacional. 

Artigo 7

1. Os órgãos/entidades das localidades objeto 
deste Acordo definido, por consentimento mútuo, os 
operadores, frota mínima, linhas, itinerários, terminais, 
frequências e tarifas para a operação do transporte 
público coletivo de passageiros entre Bonfim (Brasil) e 
Lethem (Guiana) e operadores, trajetos e pontos per-
mitidos de embarque/desembarque para a operação 
do transporte de passageiros de caráter ocasional em 
circuito fechado (fretamento) entre as duas localidades, 
submetendo-os à anuência do Organismo Nacional 
Competente de cada Parte, conforme definido no Artigo 
19 do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional 
de Passageiros e Cargas entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guiana, assinado em Brasília, em 7 de fevereiro de 
2003, para anuência.

2. Os órgãos/entidades das localidades objeto 
deste Acordo manterão banco de dados, atualizado 
mensalmente, referente aos cadastros mencionados 
no Artigo 6 deste Anexo, disponibilizando-os ao Orga-
nismo Nacional Competente de seu país.

3. Os órgãos/entidades das localidades objeto 
deste Acordo manterão registro mensal do número 
de viagens realizadas e passageiros transportados, 

disponibilizando-os ao Organismo Nacional Compe-
tente de seu país.

4. Os Organismos Nacionais Competentes de 
que trata o Artigo 19 do Acordo de Transporte Rodo-
viário Internacional de Passageiros e Cargas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Guiana, assinado em Brasília, em 7 
de fevereiro de 2003, manterão, entre si, informações 
atualizadas referentes à sua área.

Artigo 8

Os órgãos/entidades das localidades de Bonfim 
(Brasil) e Lethem (Guiana) serão responsáveis pela 
fiscalização da operação adequada dos serviços de 
transporte de passageiros de que trata este Acordo, 
dentro de suas áreas, em conformidade com as res-
pectivas legislações nacionais e visando a prestação 
de serviço que atenda as condições de pontualidade, 
segurança, higiene e conforto, do início ao término 
da viagem.

Artigo 9

1. Os órgãos/entidades das localidades objeto 
deste Acordo poderão cancelar as autorizações emi-
tidas para os transportadores, bem como realizar alte-
rações nos serviços prestados pelos transportadores 
sob sua jurisdição, tais como itinerários, terminais, 
frequências, tarifas e pontos permitidos para embar-
que/desembarque.

2. Os cancelamentos e as alterações descritos 
no parágrafo 1 deste Artigo somente poderão ser re-
alizados mediante anuência do Organismo Nacional 
Competente de que trata o artigo 19 do Acordo de 
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e 
Cargas entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana, assinado 
em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003, sendo neces-
sário dar conhecimento prévio, com quinze (15) dias 
de antecedência, ao órgão/entidade do país de destino.

Artigo 10

Em caso de acidente do qual resulte morte ou 
ferimento de natureza grave ou leve, os órgãos/entida-
des das localidades objeto deste Acordo informarão o 
ocorrido, imediatamente, ao Organismo Nacional Com-
petente de cada país, fornecendo o registro policial e 
outros dados obtidos.

MENSAGEM Nº 209, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
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Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Guiana para o 
Estabelecimento de Regime Especial Fronteiriço e de 
Transporte para as Localidades de Bonfim (Brasil) e 
de Lethem (Guiana), assinado em Bonfim-RR, em 14 
de setembro de 2009.

Brasília, 5 de maio de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 427MRE DAI/DAM IV/DIR II/AFEPA – PAIN-
-BRAS-GUIA

Brasília, 23 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de Mensagem pelo qual se submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e da República da 
Guiana para o Estabelecimento de Regime Especial 
Fronteiriço e de Transporte para as localidades de Bon-
fim (Brasil) e Lethem (Guiana), assinado em Bonfim-
-RR, em 14 de setembro de 2009, por mim mesmo e 
pela Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiana, 
Carolyn Rodrigues-Birkett.

2. O documento internacional é fruto de intenso 
processo negociador, que envolveu diretamente os ór-
gãos com atribuições atinentes aos temas de comér-
cio, controles de fronteira e transporte (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Ministério da 
Justiça; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria da 
Receita Federal; Polícia Rodoviária Federal; Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária; e Agência Nacional 
de Transportes Terrestres), tendo sido finalizado em 
reunião com a parte guianense no dia 3 de setembro, 
em Boa Vista.

3. Com esse propósito, o Acordo estabelece dois 
regimes especiais para as localidades fronteiriças de 
Bonfim e Lethem: um aduaneiro, destinado a simplifi-
car o comércio de produtos de subsistência realizado 
pelos cidadãos residentes nas duas localidades, e 
outro de transportes, cujo objetivo é regulamentar os 
serviços de transporte realizados exclusivamente en-
tre as duas cidades.

4. O acesso de Bonfim a Lethem foi recentemente 
facilitado com a abertura da Ponte sobre o Rio Tacutu, 
na fronteira entre os dois países. A integração entre as 
duas cidades, portanto, tende a ser cada vez maior. Os 
regimes especiais estabelecidos pelo presente Acordo 
visam a acompanhar essa realidade, simplificando e 
disciplinando o consumo para fins de subsistência e a 
circulação de pessoas e de cargas na região.

5. Pelo Regime Especial Fronteiriço, mercadorias 
adquiridas no exterior e destinadas à subsistência das 
pessoas residentes nas duas cidades serão isentas de 
impostos de importação e exportação, bem como de 
registros, licenças ou autorizações, salvo os controles 
sanitários, fitossanitários, zoosanitários e ambientais.

6. Já o Regime Especial de Transporte visa a sim-
plificar e harmonizar, exclusivamente entre as locali-
dades de Bonfim e Lethem, a regulamentação relativa 
ao transporte de carga, ao transporte público coletivo 
de passageiros, ao transporte de passageiros de ca-
ráter ocasional em circuito fechado (fretamento) e ao 
transporte por táxis.

7. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 237, DE 2011 

(Nº 18/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Eslovênia so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada 
por parte de Dependentes do Pessoal de 
Missões Diplomáticas e Repartições Con-
sulares, celebrado em Liubliana, em 10 de 
dezembro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Eslovênia sobre o Exercício 
de Atividade Remunerada por parte de Dependentes 
do Pessoal de Missões Diplomáticas e Repartições 
Consulares, celebrado em Liubliana, em 10 de de-
zembro 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.
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA SOBRE O  
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA  

POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL 
DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS E  
REPARTIÇÕES CONSULARES

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Eslovênia (doravante 

denominados “Partes”),
No intuito de fortalecer as relações de amizade 

entre os dois países e de facilitar o exercício de ativi-
dade remunerada de dependentes do pessoal diplo-
mático e consular,

Acordaram o seguinte:

Artigo 1º

As Partes acordam que, com base na recipro-
cidade, dependentes de empregados acreditados do 
Estado acreditante, designados em missão oficial no 
Estado acreditado como membros de uma Missão 
diplomática ou de uma Repartição consular, poderão 
receber autorização para o exercício de atividade re-
munerada no Estado acreditado.

Artigo 2º

1. “Membro de uma missão diplomática ou de uma 
Repartição consular” significa um empregado do Estado 
acreditante que não é nacional do Estado acreditado e 
que está designado em missão oficial no Estado acre-
ditado em Missão diplomática, Repartição consular ou 
Missão permanente junto à organização internacional.

2. “Dependente(s)” significa:

a) cônjuge ou companheiro permanente, 
de acordo com a lei do Estado acreditante;

b) filhos solteiros menores de 18 anos, 
ou com até 25 anos se estudantes em horário 
integral de instituição de ensino superior reco-
nhecida por cada Estado; e

c) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

Artigo 3º

1. Não há restrições quanto ao tipo de atividade 
remunerada que pode ser exercida, exceto aquelas 
estabelecidas pela lei do Estado acreditado. Além dis-
so, em profissões em que qualificações especiais são 
requeridas, será necessário que o dependente atenda 
tais qualificações.

2. A autorização para o exercício de atividade 
remunerada pode ser negada nos casos em que, por 
razões de segurança ou por força da legislação nacio-

nal, somente nacionais do Estado acreditado possam 
ser empregados.

3. Qualquer permissão para o exercício de ati-
vidade remunerada no Estado acreditado expirará 
automaticamente caso a pessoa cesse de ter a con-
dição de dependente, ou uma vez que a designação 
do membro da Missão diplomática ou da Repartição 
consular de quem a pessoa em questão é dependente 
tenha terminado.

4. Qualquer contrato de emprego firmado pelo 
dependente deverá conter uma cláusula no sentido de 
que o contrato terminará com a suspensão da autori-
zação de exercer a atividade remunerada.

5. A autorização para que um dependente exer-
ça atividade remunerada, em conformidade com este 
Acordo, não dará à pessoa em questão o direito de 
continuar trabalhando ou de residir no Estado acredi-
tado, uma vez que a designação do membro de mis-
são diplomática ou de repartição consular de quem 
a pessoa em questão dependente tenha terminado.

Artigo 4º

1. Antes que o dependente possa se engajar em 
uma atividade remunerada no Estado acreditado, a Mis-
são diplomática do Estado acreditante deverá fazer um 
pedido oficial à Divisão de Protocolo do Ministério das 
Relações Exteriores do Estado acreditado, fornecendo 
uma breve explicação do tipo de atividade remunerada 
a que o dependente se propõe a empreender.

2. Após a verificação se a pessoa em questão é 
um dependente de acordo com o definido neste Acordo, 
e após a observação dos procedimentos internos apli-
cáveis, a Divisão de Protocolo deverá informar, pronta 
e oficialmente, à Missão diplomática que o dependente 
tem permissão de exercer a atividade remunerada pro-
posta, após o preenchimento dos requisitos legais do 
Estado acreditado, incluindo a emissão de permissão 
de trabalho, caso necessário.

Artigo 5º

1. Para os dependentes que exerçam atividade 
remunerada sob este Acordo e que possuam imunida-
de de jurisdição no Estado acreditado de acordo com 
a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 
ou a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, 
a imunidade de jurisdição civil e administrativa com 
respeito a todas as matérias relacionadas ao desem-
penho da referida atividade remunerada é, com este 
Acordo, renunciada pelo Estado acreditante.

2. No caso de um dependente que tenha imu-
nidade de jurisdição criminal de acordo com a Con-
venção de Viena sobre Relações Diplomáticas ou a 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares ser 
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acusado de um delito criminal cometido no decurso 
de sua atividade remunerada, o Estado acreditante 
considerará seriamente qualquer pedido escrito que 
seja submetido pelo Estado acreditado no sentido de 
renunciar a tal imunidade.

Artigo 6º

Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada sob este Acordo estarão sujeitos aos regimes 
fiscal e social do Estado acreditado em todas as ma-
térias relacionadas ao exercício da atividade remune-
rada nesse Estado.

Artigo 7º

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) 
dias após a data da última notificação, enviada por 
meio de canais diplomáticos, sobre o cumprimento 
dos requisitos legais internos para a entrada em vigor 
deste Acordo.

Artigo 8º

1. Qualquer controvérsia que surja da interpreta-
ção ou execução deste Acordo será dirimida entre as 
Partes por via diplomática.

2. Este Acordo poderá ser emendado de comum 
acordo entre as Partes, por meio de canais diplomá-
ticos. A entrada em vigor das emendas obedecerá ao 
mesmo processo disposto no Artigo 7.

Artigo 9º

Este Acordo permanecerá em vigor por período 
indeterminado. Qualquer uma das Partes poderá de-
nunciá-lo, a qualquer tempo, via canais diplomáticos. 
Este Acordo deixará de ter efeito 6 (seis) meses após 
a data da notificação escrita.

Feito em Liubliana, em 10 de dezembro de 2009, 
em dois exemplares originais, nos idiomas português, 
esloveno e inglês, todos os textos sendo igualmente 
autênticos. No caso de divergência de interpretação, 
o texto em inglês deverá prevalecer.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
Débora Vainer Barenboim, Embaixadora do Brasil 
na Eslovênia

Pelo Governo da República da Eslovênia Iztok 
Mirosic, Diretor-Geral para Assuntos Europeus e Bi-
laterais.

MENSAGEM Nº 488, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 

do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Eslovênia so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de 
Dependentes do Pessoal de Missões Diplomáticas e 
Repartições Consulares, celebrado em Liubliana, em 
10 de dezembro de 2009.

Brasília, 19 de agosto de 2010.

EM Nº 48 MRE – DAI/CGPI/DE-II/AFEPA/DIMU PAIN-
-BRAS-ESLN

Brasília, 8 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Eslovênia sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal de Missões Di-
plomáticas e Repartições Consulares, celebrado em 
Liubliana, em 10 de dezembro de 2009. O Acordo foi 
assinado pela Embaixadora Débora Vainer Barenboim, 
e pelo Diretor-Geral para Assuntos Europeus e Bilate-
rais, Iztok Mirosic.

2. O presente Acordo, semelhante aos assi-
nados com mais de quarenta países ao longo das 
duas últimas décadas, reflete a tendência atual de 
estender aos dependentes dos agentes das missões 
diplomáticas a oportunidade de trabalhar no exterior, 
permitindo-lhes o enriquecimento de sua experiência 
profissional.

3. Com efeito, proporcionar um espaço profissio-
nal próprio para dependentes de membros do serviço 
exterior, cônjuges em especial, que lhes possibilite 
o exercício de atividades outras que a mera função 
de acompanhamento de funcionário transferido para 
outro país torna-se prática generalizada na vida in-
ternacional.

4. À luz do exposto e com vistas ao encami-
nhamento do assunto à apreciação do Congresso 
Nacional, em conformidade com o art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas 
do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 238, DE 2011 

(Nº 46/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Reino da 
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Espanha Relativo à Segurança de Informa-
ções Sigilosas, assinado em Madri, em 17 
de setembro de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
Relativo à Segurança de Informações Sigilosas, assi-
nado em Madri, em 17 de setembro de 2007.

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.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O REINO DA ESPANHA RELATIVO À 
SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS

A República Federativa do Brasil
e
O Reino da Espanha
(doravante designados por “Partes”),
Reconhecendo a necessidade de garantir a se-

gurança de informações sigilosas trocadas no âmbito 
de instrumentos de cooperação ou contratos celebra-
dos entre as mesmas, suas pessoas físicas, órgãos e 
entidades credenciadas;

Desejando estabelecer um conjunto de regras 
e procedimentos sobre segurança de informações si-
gilosas em conformidade ao ordenamento jurídico da 
República Federativa do Brasil e do Reino da Espanha;

Acordam o seguinte:

Artigo 1º 
Objeto e Âmbito de Aplicação

1. O presente Acordo estabelece regras e pro-
cedimentos para segurança de informações sigilosas 
trocadas entre as Partes, suas pessoas físicas, órgãos 
e entidades credenciadas.

2. Nenhuma das Partes poderá invocar o presen-
te Acordo com o objetivo de obter informação sigilosa 
que a outra Parte tenha recebido de uma terceira Parte.

Artigo 2º  
Definições

Para os efeitos do presente Acordo:

a) “Autoridade nacional de segurança – 
ANS” designa entidade indicada por cada Parte 
para a implementação do presente Acordo;

b) “Parte transmissora” designa a Parte 
que transmite informação sigilosa à outra Parte;

c) “Parte destinatária” designa a Parte a 
qual é transmitida informação sigilosa;

d) “terceira Parte” designa qualquer or-
ganização internacional ou Estado que não é 
parte no presente Acordo;

e) “instrução de segurança do projeto” 
designa os procedimentos e medidas de se-
gurança aplicáveis a um determinado projeto 
ou contrato sigiloso;

f) “contrato sigiloso” designa qualquer 
ajuste, convênio ou acordo de cooperação cujo 
objeto ou execução implique o tratamento de 
informações sigilosas;

g) “quebra de segurança” designa a ação 
ou omissão, intencional ou acidental, que re-
sulta no comprometimento ou no risco de com-
prometimento de informação sigilosa;

h) “tratamento” designa a recepção, pro-
dução, reprodução, utilização, acesso, trans-
porte, transmissão, distribuição, armazena-
mento, destruição e controle de informações 
sigilosas;

i) “credenciamento de segurança” desig-
na a habilitação de pessoas físicas, órgãos 
e entidades para tratamento de informações 
sigilosas;

j) “credencial de segurança” designa o 
certificado, concedido por autoridade compe-
tente, que habilita determinada pessoa a ter 
acesso a informações em diferentes graus 
de sigilo.

Artigo 3º 
Autoridades Nacionais de Segurança

1. As Autoridades nacionais de segurança de 
cada Parte são representadas pelos órgãos abaixo 
relacionados:

Pela República Federativa do Brasil:
Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República – GSIPR
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto
70150-900 Brasília
Brasil
Pelo Reino de Espanha:
Oficina Nacional de Seguridad – ONS 

Centro Nacional de Inteligencia – CNI Avda. 
Padre Huidobro, s/nº

28023 Madrid
Espanha

2. As Autoridades nacionais de segurança infor-
mar-se-ão mutuamente sobre a respectiva legislação 
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em vigor que regulamenta a segurança de informa-
ções sigilosas.

3. Com vistas a assegurar uma estreita coopera-
ção na aplicação do presente Acordo, as Autoridades 
nacionais de segurança poderão consultar-se sempre 
que solicitado por uma delas.

4. Representantes da Autoridade nacional de 
segurança de uma Parte poderão efetuar visitas nos 
estabelecimentos da Autoridade nacional de segu-
rança da outra Parte com a finalidade de conhecer 
procedimentos e medidas de segurança aplicáveis às 
informações sigilosas.

5. Se solicitado, as Partes, por meio das suas Au-
toridades nacionais de segurança, tendo em conta o 
respectivo direito interno em vigor, colaborarão entre si 
no decurso dos procedimentos necessários ao creden-
ciamento de segurança de suas pessoas físicas que 
tenham residido ou residam no território da outra Parte.

6. As Autoridades nacionais de segurança asse-
gurarão que as pessoas físicas, órgãos e entidades 
credenciadas de seu país cumprirão as obrigações 
do presente Acordo.

Artigo 4º 
Regras de Segurança

As Partes acordam que os seguintes graus de 
sigilo são equivalentes:

2. A Parte destinatária concederá à informação 
sigilosa recebida o grau de sigilo equivalente ao ex-
pressamente concedido pela Parte transmissora, em 
conformidade ao disposto no item 1.

3. A Parte destinatária não poderá reclassificar, 
desclassificar ou destruir informação sigilosa recebida 
sem prévia autorização escrita da Autoridade nacional 
de segurança da Parte transmissora.

4. A Parte transmissora informará à Parte desti-
natária da reclassificação ou desclassificação da in-
formação sigilosa transmitida.

5. O acesso à informação sigilosa será limitado às 
pessoas que tenham necessidade de conhecer e que 
estejam habilitadas por credenciamento de segurança.

6. As Partes reconhecerão reciprocamente as 
credenciais de segurança emitidas de acordo com le-
gislação da outra Parte.

7. A informação sigilosa transmitida só poderá 
ser usada para os fins para os quais foi transmitida.

8. A informação sigilosa marcada como ULTRA-
-SECRETO/SECRETO somente poderá ser traduzi-
da, reproduzida ou destruída mediante autorização 
escrita da Autoridade nacional de segurança da Parte 
transmissora.

9. As traduções e reproduções de informações 
sigilosas serão efetuadas em conformidade com os 
seguintes procedimentos:

a) os tradutores deverão estar credencia-
dos na categoria correspondente ao grau de 
sigilo da informação sigilosa a ser traduzida;

b) as traduções e as reproduções deve-
rão ser marcadas com a mesma classificação 
que a informação sigilosa original;

c) as traduções e reproduções serão 
controladas pelas Partes;

d) as traduções deverão ter a indicação 
apropriada, na língua para a qual foram tra-
duzidas, de que contêm informações sigilosas 
recebidas da Parte transmissora.

Artigo 5º 
Transmissão entre as Partes

1. A informação sigilosa será transmitida entre as 
Partes por meio dos canais diplomáticos ou de pessoas 
físicas, órgãos ou entidades devidamente credenciadas 
e autorizadas pela Parte transmissora.

2. A informação sigilosa poderá ser transmitida 
por meio de sistemas de comunicação protegidos, re-
des ou outros meios eletromagnéticos aprovados por 
ambas as Partes.

3. A transmissão de informação sigilosa volumosa 
ou em grande quantidade será aprovada em cada caso, 
por ambas as Autoridades nacionais de segurança.

4. A Autoridade nacional de segurança da Parte 
destinatária confirmará, por escrito, a recepção de in-
formação sigilosa.

5. A Parte destinatária não transmitirá informação 
sigilosa a uma terceira Parte, ou a qualquer pessoa 
física, órgão ou entidade que tenha a nacionalidade 
de um terceiro Estado, sem autorização prévia, por 
escrito, da Parte transmissora.

Artigo 6º 
Contratos Sigilosos

1. No caso de contratos sigilosos celebrados ou 
a celebrar que prevejam a transmissão de informações 
sigilosas será exigido o credenciamento de segurança 
dos contratantes pelas Autoridades nacionais de se-
gurança das Partes.

2. Qualquer subcontratante também deverá ser 
credenciado, obrigando-se pela segurança das infor-
mações sigilosas.
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3. Os contratos sigilosos deverão conter cláusu-
las que contemplem os seguintes itens:

a) identificação das informações sigilosas;
b) previsão de uma instrução de seguran-

ça do projeto definindo o conjunto de proce-
dimentos e medidas de segurança aplicáveis 
às informações sigilosas;

c) responsabilização pelos danos decor-
rentes de quebra de segurança;

d) obrigação de informar qualquer que-
bra de segurança a sua Autoridade nacional 
de segurança;

e) vedação de subcontratação total ou 
parcial do objeto sem expressa autorização 
do outro contratante;

f) previsão dos canais de comunicação 
e meios para transmissão das informações 
sigilosas;

g) obrigação do contratado, de seus em-
pregados, prepostos ou representantes, de 
manter sigilo;

h) necessidade de identificação das pes-
soas que terão acesso a informações sigilosas;

i) responsabilização pelo não cumprimen-
to dos procedimentos e medidas de segurança 
aplicáveis às Informações Sigilosas.

4. Uma cópia do contrato sigiloso deverá ser re-
metida à Autoridade nacional de segurança da Parte 
onde o contrato sigiloso será cumprido para verificação 
do cumprimento das cláusulas de segurança.

Artigo 7º  
Visitas

1. As visitas que envolvam acesso a informação 
sigilosa por nacionais de uma Parte à outra Parte esta-
rão sujeitas a autorização prévia, por escrito, conferida 
pelas Autoridades nacionais de segurança.

2. O pedido de visita será apresentado por inter-
médio das Autoridades nacionais de segurança com 
um prazo de antecedência mínima de trinta (30) dias 
a data prevista para a visita.

3. As visitas serão autorizadas por uma Parte aos 
visitantes da outra Parte, somente se estes:

a) possuírem credenciamento de segu-
rança válido concedido pelo seu país de ori-
gem; e

b) estiverem autorizados a receber ou a 
ter acesso à informação sigilosa fundamentado 
na necessidade de conhecer.

4. O pedido de visita será apresentado por inter-
médio das Autoridades nacionais de segurança, de-
vendo incluir as seguintes informações:

a) dados pessoais do visitante: nome e so-
brenome, data e local de nascimento, nacionali-
dade, passaporte ou outra cédula de identidade;

b) indicação do órgão ou da entidade a 
qual o visitante pertence;

c) dados relacionados à visita: período 
da visita, objeto e propósito da visita, indicação 
da entidade que pretende visitar,

d) indicação de um contato no órgão ou 
entidade que pretende visitar, com nome, so-
brenome e número de telefone;

e) indicação do grau de sigilo da infor-
mação que se pretende acessar;

f) certificação da posse de uma creden-
cial de segurança do visitante, constando o 
grau de sigilo, o prazo de validade e qualquer 
limitação que conste na mesma.

5. A Autoridade nacional de segurança do país anfi-
trião notificará a Autoridade nacional de segurança do país 
do visitante de sua decisão com um prazo de antecedên-
cia mínima de dez (10) dias à data prevista para a visita.

6. Uma vez autorizada a visita, a Autoridade na-
cional de segurança do país anfitrião fornecerá uma 
cópia do pedido à entidade a ser visitada.

7. Em relação aos projetos ou contratos que exi-
jam visitas recorrentes poderá ser elaborada uma lis-
ta das pessoas autorizadas. Essa lista não poderá ter 
validade superior a doze (12) meses.

Artigo 8º 
Quebra de Segurança

1. Em caso de quebra de segurança relacionada à 
informação sigilosa que envolva as Partes deste acor-
do, a Autoridade nacional de segurança da Parte onde 
ocorre a quebra de segurança informará, prontamente, 
a Autoridade nacional de segurança da outra Parte.

2. A Parte onde ocorre a quebra de segurança 
deverá investigar ou acompanhar a investigação do 
incidente e, ao final, informar prontamente a outra 
Parte sobre o resultado da investigação e as medidas 
de correção aplicadas.

Artigo 9º 
Custos

Cada Parte assumirá os custos que para si adve-
nham da aplicação e supervisão do presente Acordo.

Artigo 10 
Solução de Controvérsias

1. Qualquer controvérsia sobre a interpretação 
ou a aplicação do presente Acordo será resolvida por 
via diplomática com a participação das Autoridades 
nacionais de segurança.
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2. Durante o período de resolução das contro-
vérsias o Acordo deverá continuar sendo cumprido.

Artigo 11 
Entrada em Vigor

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) 
dias após a recepção da última notificação, por escrito 
e por via diplomática, informando que foram cumpridos 
os requisitos do Direito interno das Partes.

Artigo 12 
Revisão

1. O presente Acordo poderá ser objeto de revi-
são com base no consentimento mútuo, por escrito, 
das Partes.

2. As emendas entrarão em vigor nos termos 
previstos no Artigo 11 do presente Acordo.

Artigo 13 
Vigência e denúncia

1. O presente Acordo permanecerá em vigor por 
um período indeterminado.

2. As Partes poderão, a qualquer momento, de-
nunciar o presente Acordo.

3. A denúncia deverá ser notificada por escrito 
e por via diplomática com no mínimo seis (6) meses 
de antecedência.

4. Não obstante a denúncia, a informação sigilo-
sa trocada ao abrigo do presente Acordo continuará 
a ser protegida em conformidade com as disposições 
do mesmo, até que a Parte transmissora dispense a 
Parte destinatária dessa obrigação.

Em fé do que, os representantes devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos assinam 
esse Acordo em Madri, no dia 17 do mês de setembro 
do ano de 2007, nas versões em língua portuguesa e 
espanhola, sendo ambas igualmente autênticas.

MENSAGEM Nº 643, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combi-

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo 
entre a República Federativa do Brasil e o Reino da 

Espanha relativo à Segurança de Informações Sigilo-
sas, assinado em Madri, em 17 de setembro de 2007.

Brasília, 5 de novembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 54 MRE – COCIT/DAI/DE I/AFEPA/ASEG-
-BRAS-ESPA

Brasília, 10 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o Acordo entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Reino da Espanha relativo à Se-
gurança de Informações Sigilosas, assinado em Madri, 
em 17 de setembro de 2007, pelo Ministro-Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Armando 
Félix, e pelo Diretor do Centro Nacional de Inteligência 
da Espanha, Alberto Caix Cortés.

2. O acordo reconhece a necessidade de garan-
tir a segurança de informações sigilosas trocadas no 
âmbito de instrumentos de cooperação ou contratos 
celebrados entre o Brasil e a Espanha e visa a esta-
belecer regras e procedimentos para a segurança das 
informações que venham a ser trocadas entre as Partes, 
suas pessoas físicas, órgãos e entidades credenciadas.

3. Para esse fim, o documento define as Autori-
dades nacionais de segurança de cada Parte que de-
verão informar-se mutuamente sobre as respectivas 
legislações em vigor que regulamentam a matéria, 
efetuar visitas no estabelecimento da Autoridade Na-
cional de Segurança da outra Parte e colaborar entre 
si no decurso dos procedimentos necessários ao cre-
denciamento de segurança de suas pessoas físicas que 
tenham residido ou residam no território da outra Parte.

4. Fica definido, ainda, que a Parte destinatária 
das informações não poderá reclassificar, desclassificar 
ou destruir informação sigilosa recebida, sem prévia 
autorização escrita da Autoridade de Segurança da 
outra Parte. O acesso à informação sigilosa será limi-
tado às pessoas que tenham necessidade de conhe-
cer e que estejam habilitadas por credenciamento de 
segurança. As informações sigilosas serão transmiti-
das por canais diplomáticos, sistemas de comunica-
ção protegidos, pessoas físicas, órgãos ou entidades 
devidamente credenciadas.

5. Além disso, os contratos sigilosos deverão 
conter cláusulas que contemplem a identificação das 
informações sigilosas, a previsão de uma instrução de 
segurança do projeto, a responsabilização pelos danos 
decorrentes de quebra de segurança, a obrigação de 
informar qualquer quebra de segurança, vedação de 
subcontratação total ou parcial do objeto, previsão dos 
canais de comunicação e meios para a transmissão 
das informações sigilosas, obrigação do contratado de 
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manter sigilo e identificar as pessoas que terão aces-
so a tais informações, bem como a responsabilização 
pelo não-cumprimento dos procedimentos e medidas 
de segurança aplicáveis às informações sigilosas.

6. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o artigo 49, inciso I, combinado 
com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 239, DE 2011 

(Nº 49/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo de Belize na 
Área de Educação, assinado em Brasília, 
em 26 de abril de 2010.

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 de Belize na Área de Educação, 
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O  
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DE BELIZE NA  
ÁREA DE EDUCAÇÃO

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo de Belize
(doravante denominados Partes),
Reconhecendo a importância da cooperação en-

tre ambos os países no plano educacional;
Conscientes de que o acelerado desenvolvimento 

científico e tecnológico global exige uma nova visão 
para buscar a excelência de seus recursos humanos; e

Desejosos de incrementar a cooperação edu-
cacional e interuniversitária entre ambos os países, 
com vistas a fortalecer a amizade entre a República 
Federativa do Brasil e Belize,

Resolvem celebrar o seguinte Acordo no campo 
da educação:

Artigo I

Com vistas a contribuir para seu mútuo enten-
dimento e observadas suas respectivas legislações, 
as Partes encorajarão a cooperação em educação e 
desenvolvimento científico.

Artigo II

O presente Acordo, sem prejuízo dos convênios 
firmados diretamente entre instituições de ensino ou 
outras entidades afins de ambos os países, no setor 
público ou privado, tem por objetivos:

a) o fortalecimento da cooperação edu-
cacional e interuniversitária;

b) o treinamento de docentes e pesqui-
sadores e o desenvolvimento de programas 
de mobilidade acadêmica;

c) o intercâmbio de informações e expe-
riências em educação; e

d) o fortalecimento da cooperação entre 
equipes de pesquisadores.

Artigo III

As Partes procurarão alcançar os objetivos es-
tabelecidos no Artigo II, promovendo atividades de 
cooperação nos diferentes níveis em suas áreas es-
pecíficas de competência, por meio de:

a) intercâmbio de estudantes, professo-
res, pesquisadores, técnicos e especialistas 
para a realização de cursos de graduação ou 
pós-graduação em instituições de educação 
superior;

b) intercâmbio de missões de ensino e 
pesquisa;

c) intercâmbio de estudantes, professores 
e pesquisadores, seja a longo ou curto prazo, 
para desenvolver atividades acordadas previa-
mente entre instituições de ensino superior; e

d) elaboração e execução conjunta de 
projetos e pesquisas em áreas a serem de-
finidas.

Artigo IV

Cada Parte encorajará a difusão e o ensino da 
cultura e do idioma da outra Parte em seu território.

Artigo V

As Partes poderão, quando aplicável, estabele-
cer sistemas de bolsas ou facilidades que permitam a 
pesquisadores e estudantes adquirir aperfeiçoamento 
acadêmico e profissional.
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Artigo VI

As Partes definirão, por instrumentos adequa-
dos, as modalidades de financiamento das atividades 
previstas neste Acordo.

Artigo VII

1. O presente Acordo entrará em vigor na data 
do recebimento da segunda notificação, por via diplo-
mática, do cumprimento dos requisitos constitucionais 
para a sua vigência por cada Parte.

2. O presente Acordo terá uma duração de cinco 
(5) anos, e será renovado automaticamente, por perío-
dos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes 
notifique a outra de sua decisão de terminá-lo, por via 
diplomática, com antecedência mínima de seis meses 
da data de sua expiração.

3. O presente Acordo poderá ser emendado ou 
suplementado mediante entendimento entre as Partes, 
por troca de Notas diplomáticas. Emendas entrarão em 
vigor conforme disposto no parágrafo 1 deste artigo.

4. Em caso de denúncia do presente Acordo, os 
programas e projetos em execução não serão afetados, 
salvo se as Partes acordarem o contrário.

5. Controvérsias relativas à interpretação, apli-
cação ou implementação do presente Acordo serão 
dirimidas de forma amigável, por meio de consultas 
diretas entre as Partes.

Feito em Brasília, em 26 de abril de 2010, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e 
inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM Nº 509, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Belize 
na Área de Educação, celebrado em Brasília, em 26 
de abril de 2010.

Brasília, 26 de agosto de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 283 MRE – DAI/DCE/DCAR/AFEPA/PAIN-BRAS-
-BELI

Brasília, 22 de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência, para posterior envio ao Congresso Nacional, 
o anexo texto do Acordo de Cooperação entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e Governo de 
Belize na Área de Educação, celebrado em Brasília, 
em 26 de abril de 2010, pelo Ministro, interino, das 
Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, e pelo 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Belize, Wilfred 
Peter Elrington.

2. O referido Acordo é o primeiro instrumento as-
sinado entre os dois países no campo da cooperação 
educacional, e estabelece como compromisso princi-
pal fomentar as relações entre os países, com vistas a 
contribuir para o desenvolvimento do ensino em todos 
os seus níveis e modalidades.

3. A cooperação poderá incluir, de forma não 
exaustiva, o intercâmbio de estudantes, professores 
e pesquisadores, além de programas e projetos de-
senvolvidos pelos Ministérios de Educação de ambas 
as Partes, incluindo programas de bolsas de estudos 
oferecidos de acordo com as legislações internas.

4. A assinatura do referido Acordo está em conso-
nância com a promoção do desenvolvimento por meio 
do estímulo à educação de qualidade, da promoção 
da língua portuguesa, e da aproximação entre os pa-
íses em desenvolvimento, em especial no continente 
americano – prioridade da política externa do Brasil.

5. O Ministério da Educação participou da ela-
boração do texto do Acordo em apreço e aprovou sua 
versão final.

6. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 240, DE 2011 

(Nº 57/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana sobre 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 39895 

Cooperação em Matéria de Defesa, assinado 
em Bonfim-RR, em 14 de setembro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Guiana sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Bonfim-RR, em 14 
de setembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DA GUIANA SOBRE COOPERAÇÃO 
EM MATÉRIA DE DEFESA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Guiana (doravante 

denominados as “Partes”),
Compartilhando o entendimento de que a coo-

peração mútua no campo da Defesa intensificará o 
relacionamento entre as Partes;

Buscando contribuir para a paz e a prosperidade 
internacional;

Reafirmando os princípios da soberania, da igual-
dade dos Estados e da não-interferência nas suas áre-
as de jurisdição exclusiva; e

Aspirando a fortalecer várias formas de colabora-
ção entre as Partes, com base no estudo de assuntos 
de interesse comum,

Acordam o seguinte:

Artigo 1 
Objetivos

A cooperação entre as Partes, regida pelos prin-
cípios de igualdade, reciprocidade e interesse comum, 
em conformidade com as respectivas legislações na-
cionais e as obrigações internacionais das Partes, tem 
como objetivos:

a) promover a cooperação entre as Partes 
em assuntos relativos à Defesa, particularmen-
te nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, 
apoio logístico e aquisição de produtos e ser-
viços de Defesa;

b) compartilhar conhecimentos e experi-
ências adquiridas no campo de operações, na 
utilização de equipamento militar de origem na-

cional e estrangeira e no cumprimento de ope-
rações internacionais de manutenção de paz;

c) compartilhar conhecimentos e expe-
riências nas áreas da ciência e tecnologia;

d) promover ações conjuntas de treina-
mento e instrução militar, exercícios militares 
combinados e o correspondente intercâmbio 
de informações;

e) colaborar em assuntos relacionados 
a sistemas e equipamentos no domínio da 
Defesa;

f) cooperar em outras áreas no domínio 
da Defesa que possam ser de interesse co-
mum de ambas as Partes;

g) proceder como facilitador no trânsito 
militar aéreo, terrestre e marítimo, de confor-
midade com as respectivas legislações nacio-
nais das Partes; e

h) promover a cooperação no combate 
ao crime e operações especiais, bem como o 
intercâmbio de inteligência para combater os 
crimes transnacionais, de conformidade com as 
respectivas legislações nacionais das Partes.

Artigo 2 
Cooperação

A cooperação entre as Partes no domínio da De-
fesa será implementada da seguinte forma:

a) visitas mútuas de delegações de alto 
nível a entidades civis e militares;

b) reuniões entre as instituições de De-
fesa equivalentes;

c) intercâmbio de instrutores e estudan-
tes de instituições militares;

d) participação em cursos teóricos e 
práticos, estágios, seminários, conferências, 
debates e simpósios em entidades militares, 
assim como em entidades civis de interesse 
da Defesa e de comum acordo entre as Partes;

e) visitas a navios e aeronaves militares;
f) eventos culturais e desportivos;
g) apoio às iniciativas comerciais rela-

cionadas a materiais e serviços vinculados à 
área de Defesa;

h) implementação e desenvolvimento de 
programas e projetos de aplicação de tecnolo-
gia de defesa, com a possibilidade de participa-
ção de entidades militares e civis estratégicas 
de cada Parte; e

i) intercâmbio/visitas mútuas das Forças 
das Partes mobilizadas na fronteira comum.
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Artigo 3 
Responsabilidades Financeiras

1. Salvo se acordado em contrário, cada Parte 
será responsável por suas despesas, incluindo, mas 
não limitadas a:

a) gastos de transporte de e para o ponto 
de entrada no Estado anfitrião;

b) gastos relativos ao seu pessoal, in-
cluindo os de alimentação e de hospedagem;

c) gastos relativos a tratamento médi-
co e dentário, remoção ou evacuação do seu 
pessoal doente, ferido ou falecido.

2. Sem prejuízo do disposto na alínea c do pará-
grafo 1 do presente Artigo, a Parte receptora deverá 
prover tratamento de emergência em estabelecimentos 
médicos de suas Forças Armadas para o pessoal da 
Parte remetente que venha a precisar de assistência 
médica durante a implementação das atividades de 
cooperação bilateral sob o amparo do presente Acor-
do e, caso necessário, em outros estabelecimentos 
de saúde, ficando a Parte remetente responsável por 
essas despesas.

3. Todas as atividades desenvolvidas no âmbito 
deste Acordo estarão sujeitas à disponibilidade dos 
recursos financeiros das Partes.

Artigo 4 
Responsabilidade Civil

1. Uma Parte não impetrará nenhuma ação cível 
contra a outra Parte ou membro das Forças Armadas da 
outra Parte, por danos causados no exercício das ativi-
dades que se enquadrem no âmbito do presente Acordo.

2. Quando membros das Forças Armadas de 
uma das Partes causarem perda ou dano a terceiros 
intencionalmente, ou por negligência, tal Parte será 
responsável pela perda ou dano, conforme a legisla-
ção vigente na Parte anfitriã.

3. Nos termos da legislação da Parte anfitriã, as 
Partes indenizarão qualquer dano causado a terceiros por 
membros das suas Forças Armadas, por ocasião da exe-
cução de seus deveres oficiais, no âmbito deste Acordo.

4. Se as Forças Armadas de ambas as Partes 
forem co-responsáveis pela perda ou dano causado 
a terceiros, as Partes indenizarão, solidariamente, 
aqueles terceiros.

Artigo 5 
Segurança da Informação Sigilosa

1. A proteção de informação sigilosa que vier a 
ser trocada ou gerada no âmbito deste Acordo será 
regulada pelas Partes por meio de um Acordo para a 
proteção de informação sigilosa.

2. Enquanto o Acordo mencionado no parágrafo 
anterior não estiver em vigor, toda a informação sigilosa 
gerada ou intercambiada diretamente entre as Partes, 
assim como aquelas informações de interesse comum 
obtidas de outras formas por cada uma das Partes, se-
rão protegidas de acordo com os seguintes princípios:

a) a Parte destinatária não proverá qual-
quer equipamento militar ou tecnologia a go-
vernos, organizações nacionais ou outras en-
tidades de uma terceira parte, nem difundirá 
informação sigilosa obtida sob este Acordo, 
sem a autorização prévia, por escrito, da Par-
te remetente;

b) a Parte destinatária procederá à clas-
sificação de igual grau de sigilo ao atribuído 
pela Parte remetente e, consequentemente, 
tomará as necessárias medidas de proteção;

c) a informação sigilosa será apenas 
usada com a finalidade para a qual foi liberada;

d) o acesso à informação sigilosa será 
limitado a pessoas que tenham “a necessidade 
de conhecer” e que, no caso de a informação 
sigilosa ser classificada como confidencial ou 
com grau superior, estejam habilitadas com 
a adequada “Credencial de Segurança Pes-
soal” emitida pelas respectivas autoridades 
competentes;

e) uma Parte informará a outra Parte 
sobre as alterações que aumentem o grau de 
classificação da informação sigilosa transmi-
tida; e

f) a Parte destinatária não diminuirá o 
grau de classificação de segurança nem des-
classificará a informação sigilosa recebida, sem 
prévia autorização escrita da Parte remetente.

3. As respectivas responsabilidades e obrigações 
das Partes relacionadas às medidas de segurança e 
de proteção da informação sigilosa continuarão a ser 
aplicadas, não obstante o término deste Acordo.

Artigo 6 
Protocolos Complementares, Emendas,  

Revisão e Programas

1. Com o consentimento de ambas as Partes, 
Protocolos Complementares a este Acordo poderão 
ser firmados em áreas específicas de cooperação de 
Defesa, envolvendo entidades militares e civis.

2. Os programas de implementação em ativida-
des específicas de cooperação sob este Acordo ou de 
seus Protocolos Complementares serão elaborados, 
desenvolvidos e implementados, com o consentimento 
mútuo das Partes, por pessoal autorizado do Ministério 
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da Defesa do Brasil e da Força de Defesa da Guiana, 
quando aplicável, em estreita coordenação com os 
respectivos Ministérios das Relações Exteriores de 
ambas as Partes.

3. Os Protocolos Complementares serão ela-
borados pelo Ministério das Relações Exteriores da 
República Federativa do Brasil e pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da República da Guiana, em 
estreita coordenação com o Ministério da Defesa do 
Brasil e com a Força de Defesa da Guiana.

4. Este Acordo poderá ser emendado ou revisado 
com o consentimento das Partes, por troca de Notas, 
pelos canais diplomáticos.

5. Os Protocolos Complementares, emendas ou 
revisões entrarão em vigor conforme previsto no Arti-
go 9 deste Acordo.

Artigo 7 
Implementação

1. As Partes estabelecerão um grupo de trabalho 
conjunto com a finalidade de coordenar as atividades 
de cooperação no âmbito deste Acordo.

2. O grupo de trabalho conjunto será constituído 
por representantes do Ministério da Defesa e do Minis-
tério das Relações Exteriores da República Federati-
va do Brasil, e da Força de Defesa e do Ministério de 
Negócios Estrangeiros da República da Guiana, bem 
como de qualquer outra instituição que possa ser de 
interesse para as Partes, quando aplicável.

3. O local e a data das reuniões do grupo de 
trabalho conjunto serão definidos de comum acordo 
entre as Partes, sem prejuízo de outros mecanismos 
bilaterais existentes entre elas.

Artigo 8 
Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou 
aplicação deste Acordo será resolvida por meio de con-
sultas e negociações entre as Partes, por via diplomática.

Artigo 9 
Entrada em Vigor

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias 
após a data de recepção da última notificação em que 
uma Parte informa a outra, por escrito e por via diplomá-
tica, de que foram cumpridos os respectivos requisitos 
internos necessários para entrada em vigor deste Acordo.

Artigo 10 
Denúncia

Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, 
notificar à outra, por escrito e por via diplomática, sua 
intenção de denunciar o presente Acordo. A denúncia 
surtirá efeito noventa (90) dias após a data da notifica-

ção e não afetará os programas e atividades em curso 
no âmbito do presente Acordo, salvo se acordado em 
contrário pelas Partes.

Em fé do que os signatários, devidamente autori-
zados para tal por seus respectivos Governos, firmam 
o presente Acordo em dois exemplares originais, nos 
idiomas português e inglês, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos.

Feito em Bonfim, em 14 de setembro de 2009.

MENSAGEM Nº 157, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senho-
res Ministros de Estado das Relações Exteriores e da 
Defesa, o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guiana sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
assinado em Bonfim-RR, em 14 de setembro de 2009.

Brasília, 9 de abril de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EMI Nº 394 DAI/DAM IV/AFEPA/MRE – PAIN-BRAS-
-GUIA

Brasília, 9 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevamos à consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de Mensagem pelo qual se submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guiana sobre Cooperação em Matéria de 
Defesa, assinado em Bonfim-RR, em 14 de setembro 
de 2009, pelo Ministro, interino, da Defesa, General de 
Exército Enzo Martins Peri, e pela Ministra dos Negó-
cios Estrangeiros da Guiana, Carolyn Rodrigues-Birkett.

2. O Acordo, cujo texto foi proposto pelo Ministério 
da Defesa e negociado com a parte guianense em co-
ordenação com o Itamaraty, tem por objetivo formalizar 
o quadro normativo e institucional para a cooperação 
bilateral no campo da defesa. Os dois países já desen-
volvem fluido programa de cooperação nessa área, 
e há interesse de ambas as partes em aprofundá-la.
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3. A cooperação bilateral deverá enfatizar, parti-
cularmente, as áreas de pesquisa e desenvolvimen-
to, apoio logístico, bem como treinamento e instrução 
militares conjuntos.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacio-
nal, em conformidade com o art. 49, inciso I, combina-
do com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do 
Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim, 
Juniti Saito.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 241, DE 2011 

(Nº 60/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado de Extra-
dição entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Estado 
de Israel, celebrado em Brasília, em 11 de 
novembro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Ex-

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Estado de Israel, celebrado em 
Brasília, em 11 de novembro de 2009.

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.

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DO ESTADO DE ISRAEL

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo do Estado de Israel (doravante deno-

minados “Partes”),
Reconhecendo as estreitas relações bilaterais 

que existem entre si;
Comprometidos com o fortalecimento da coope-

ração jurídica no combate ao crime;
Desejosos de tornar mais efetiva a cooperação 

dos dois estados na repressão ao crime;

Almejando estabelecer mecanismos recíprocos 
de extradição de pessoas condenadas ou denunciadas 
por crimes entre os dois estados;

Reconhecendo que se fazem necessários passos 
concretos para o combate ao crime,

Acordam o seguinte:

Artigo I 
Obrigação de Extraditar

Cada Parte compromete-se, nas condições e nas 
circunstâncias estabelecidas pelo presente Tratado, a 
entregar à outra Parte qualquer pessoa que, encontra-
da em seu território, seja procurada para responder a 
processo penal ou tenha sido condenada por qualquer 
crime previsto no Artigo II, cometido na jurisdição cri-
minal da outra Parte.

Artigo II 
Crimes que Autorizam a Extradição

1. Será considerado crime que autoriza a extra-
dição aquele que constitua infração punível, segundo 
as legislações de ambas as Partes, com pena privati-
va de liberdade, cuja duração seja de um ano ou com 
pena mais severa.

2. Será também considerado crime que autoriza 
a extradição aquele que consistir em tentar cometer 
um crime, dele participar, prestar ajuda ou auxílio para 
cometê-lo, aconselhar ou induzir a cometê-lo, provocá-
-lo, ou agir como partícipe em momento anterior ou 
posterior ao fato, contanto que tal tentativa, participa-
ção, ajuda ou auxílio, aconselhamento, induzimento 
ou provocação, assim como a condição de partícipe, 
sejam puníveis segundo as legislações de ambas as 
Partes com pena privativa de liberdade cuja duração 
seja de um ano ou com pena mais severa.

3. Para os fins deste Artigo, um crime autoriza-
rá a extradição independentemente de as legislações 
das Partes requerente e requerida incluírem o crime 
na mesma categoria penal ou o descreverem com 
idêntica terminologia.

4. Quando o crime tiver sido cometido inteiramen-
te fora da jurisdição territorial da Parte requerente, a 
Parte requerida poderá denegar a extradição, salvo 
se, em circunstâncias similares, pudesse exercer sua 
jurisdição criminal sobre tal crime.

5. Se o pedido de extradição for concedido por 
crime que a autorize, poderá também ser concedido 
para qualquer outro crime conexo especificado no 
pedido, ainda que tal crime conexo seja punível com 
pena privativa de liberdade de duração inferior a um 
ano, contanto que todas as outras exigências para a 
extradição sejam cumpridas.
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Artigo III 
Extradição de Nacionais

1. A Parte requerida poderá denegar a extradição 
de seus nacionais.

2. Se a Parte requerida denegar a extradição so-
mente com base na nacionalidade, deverá, a pedido da 
Parte requerente, submeter o caso a suas autoridades 
competentes, para que considerem a possibilidade 
de persecução penal. No caso de se tratar de pessoa 
condenada, a Parte requerida poderá, se permitido por 
suas leis, executar, de acordo com elas, a condena-
ção e a pena impostas à pessoa na Parte requerente.

Artigo IV 
Provas

Caso a legislação da Parte requerida o exija, a 
extradição poderá ser condicionada à apresentação 
de provas e informações suficientes, de acordo com a 
legislação da Parte requerida, para demonstrar que a 
pessoa procurada seria levada a julgamento na Parte 
requerida, caso o crime houvesse sido cometido em 
sua jurisdição.

Artigo V 
Crimes Políticos e Militares e  

Pedidos Discriminatórios

1. Não se concederá extradição se a Parte re-
querida estabelecer que o crime pelo qual se pede a 
extradição é um crime político.

2. Os seguintes crimes não serão considerados 
crimes políticos:

a) crime pelo qual ambos os Estados 
têm obrigação de extraditar por força de tra-
tado multilateral;

b) homicídio doloso, culposo ou lesão 
corporal grave;

c) cárcere privado, rapto ou sequestro;
d) estupro ou outros crimes violentos e 

coercivos de natureza sexual;
e) preparação ou posse de armas, subs-

tâncias explosivas ou destrutivas, ou a utiliza-
ção de tais armas ou substâncias, com a in-
tenção de ameaçar a vida humana ou causar 
sérios danos à propriedade;

f) causar danos à propriedade com a in-
tenção de por vidas em perigo.

3. A extradição poderá ser denegada se a Par-
te requerida entender que o pedido se refere a crime 
militar que não está previsto no direito penal comum.

4. A extradição poderá ser denegada se a Parte 
requerida tiver razões fundadas para crer que o pedido 

de extradição, embora motivado por crime pelo qual a 
extradição poderia ser concedida:

a) foi, na verdade, formulado com o ob-
jetivo primordial de processar ou punir a pes-
soa procurada por motivo de raça, religião ou 
gênero; ou

b) foi primordialmente motivado por ra-
zões políticas.

Artigo VI 
Non Bis in Idem

1. A extradição não será concedida caso a pes-
soa procurada já tenha sido julgada e condenada ou 
absolvida na Parte requerida pelo crime que é objeto 
do pedido de extradição.

2. A extradição poderá ser denegada caso a 
pessoa procurada já tenha sido julgada e condenada 
em outro país pelo crime que é objeto do pedido de 
extradição e tenha cumprido pena de prisão, ou parte 
dela, na Parte requerida.

Artigo VII 
Garantias de Não-Imposição de Pena de Morte 

ou de Prisão Perpétua

Nos casos em que o crime que é objeto do pedido 
de extradição for punível com pena de morte ou prisão 
perpétua segundo a legislação do Estado requerente, 
a extradição poderá ser denegada, salvo se a Parte 
requerente oferecer garantias consideradas suficien-
tes pela Parte requerida de que a pena de morte e a 
prisão perpétua não serão impostas ou, se impostas, 
não serão executadas.

Artigo VIII 
Entrega Diferida e Entrega Temporária

1. A Parte requerida poderá diferir o processo de 
extradição contra pessoa que estiver sendo investiga-
da ou processada nessa Parte. O diferimento poderá 
estender-se até que a investigação ou o processo se-
jam concluídos, incluindo qualquer fase recursal.

2. Caso o pedido de extradição seja deferido na 
hipótese de pessoa que esteja sendo processada ou 
esteja cumprindo pena na Parte requerida, a Parte 
requerida poderá, se permitido por sua legislação, di-
ferir a entrega da pessoa até que ela tenha cumprido 
qualquer pena imposta ou poderá temporariamente 
entregá-la à Parte requerente, para que responda a 
processo penal. A pessoa temporariamente entregue 
será mantida em custódia na Parte requerente e será 
conduzida de volta à Parte requerida após a conclusão 
do processo, conforme as condições estabelecidas por 
mútuo acordo das autoridades competentes das Partes.
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Artigo IX 
Prescrição

Se exigido pela legislação da Parte requerida, a 
extradição poderá ser denegada caso prescrição im-
peça que a pessoa procurada responda a processo 
penal ou que uma pena seja executada, conforme a 
legislação da Parte requerente, ou impedi-lo-ia con-
forme a legislação da Parte requerida, caso o crime 
houvesse sido cometido sob a jurisdição criminal da 
Parte Requerida.

Artigo X 
Procedimentos de Extradição e  

Documentos Exigidos

1. Todos os pedidos de extradição serão apre-
sentados pelo canal diplomático.

2. Todos os pedidos serão instruídos por:

a) documentos, declarações, fotografias 
ou outros tipos de informação disponível que 
indiquem a identidade, nacionalidade e prová-
vel localização da pessoa procurada;

b) informações que descrevam os fatos 
do crime e o histórico processual do caso;

c) os textos pertinentes das disposições 
legais que descrevam os elementos essenciais 
do crime pelo qual se pede a extradição, a pena 
prevista e qualquer prazo para que se processe a 
pessoa procurada ou para que se execute a pena;

d) cópia do mandado de captura ou pri-
são, emitido por juiz ou qualquer outra auto-
ridade autorizada pela legislação da Parte 
requerente; e

e) os documentos, declarações ou outros 
tipos de informação especificados no parágrafo 
3 ou parágrafo 4, no que couber.

3. O pedido de extradição de pessoa procurada 
para ser processada será também instruído com:

a) cópia do documento de indiciamento, 
se houver; e

b) as informações necessárias ao cum-
primento das exigências do Artigo IV.

4. O pedido de extradição referente à pessoa 
condenada por crime pelo qual se pede a extradição 
será também instruído com:

a) cópia autorizada de sentença con-
denatória;

b) informações que comprovem que a 
pessoa procurada é o condenado; e

c) cópia da pena imposta, se a pessoa 
procurada tiver sido sentenciada, e declaração 
sobre quanto da pena foi cumprido.

Artigo XI 
Condenações à Revelia

A extradição poderá ser denegada no caso de 
condenações à revelia. Ao considerar se aceitará pedido 
baseado em condenação à revelia, a Parte requerida 
poderá solicitar da Parte requerente a documentação 
e as informações que se façam necessárias para que 
ela decida se o aceitará.

Artigo XII 
Admissibilidade de Documentos

Os documentos, declarações e outros tipos de 
informação que acompanham pedido de extradição 
serão recebidos e admitidos como provas no proces-
so de extradição se:

a) no caso de pedido do Estado de Israel, 
forem autenticados por selo oficial do Ministé-
rio da Justiça; ou

b) no caso de pedido da República Fe-
derativa do Brasil, forem autenticados pelo 
selo oficial da Secretaria Nacional de Justiça 
do Ministério da Justiça; ou

c) forem certificados ou autenticados de 
qualquer outra forma aceita pela legislação do 
Estado requerido.

Artigo XIII 
Tradução

O pedido e todos os outros documentos apresen-
tados pela Parte requerente deverão ser traduzidos ao 
idioma da Parte requerida, salvo quando acordado de 
outra forma pelas autoridades competentes das Partes.

Artigo XIV 
Prisão Preventiva

1. Em caso de urgência, a Parte requerente po-
derá pedir a prisão preventiva da pessoa procurada 
antes da apresentação do pedido de extradição e dos 
documentos instrutivos. O pedido de prisão preventi-
va poderá ser transmitido pelo canal diplomático ou 
diretamente entre o Ministério da Justiça de Israel e a 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça 
do Brasil, ou via Interpol.

2. O pedido de prisão preventiva deverá conter:

a) descrição da pessoa procurada e in-
formação acerca de sua nacionalidade, quan-
do disponíveis;

b) localização da pessoa procurada, se 
conhecida;

c) breve relatório dos fatos do caso, in-
cluindo, se possível, a data e o local do crime;

d) breve descrição das leis violadas;
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e) declaração de que o pedido de extradi-
ção e os documentos instrutivos serão apresen-
tados dentro do prazo previsto no parágrafo 4; e

f) cópia do mandado de captura ou prisão 
contra a pessoa procurada.

3. A Parte requerente deverá ser notificada sem 
demora acerca da decisão relativa ao pedido de prisão 
preventiva e de qualquer razão que tenha impedido 
seu cumprimento.

4. A pessoa presa preventivamente poderá ser 
colocada em liberdade após o prazo de 60 dias, con-
tados da data da prisão preventiva, caso a autoridade 
competente da Parte requerida não houver recebido 
o pedido de extradição e os documentos instrutivos 
conforme estabelecido no Artigo X.

5. O fato de a pessoa procurada ter sido colo-
cada em liberdade de acordo com o parágrafo 4 não 
impedirá sua posterior prisão e extradição se o pedido 
de extradição e os documentos instrutivos forem apre-
sentados posteriormente.

6. O pedido de prisão preventiva e os documentos 
anexos apresentados pelo Estado requerente serão 
traduzidos ao idioma da Parte requerida ou a outro 
idioma aceito pela Parte requerida.

Artigo XV 
Informações ou Provas Complementares

Se a Parte requerida solicitar provas ou informa-
ções adicionais a fim de possibilitar sua decisão acerca 
do pedido de extradição, tais provas ou informações 
serão apresentadas no prazo que a Parte requerida 
estabelecer.

Artigo XVI 
Regra da Especialidade

1. Uma pessoa extraditada de acordo com este 
Tratado somente poderá ser presa, julgada ou punida 
no território do Estado requerente por:

a) crime pelo qual a extradição tenha sido 
concedida ou crime cuja tipificação contenha 
os mesmos elementos fáticos que os do crime 
pelo qual a extradição foi concedida;

b) outros crimes cometidos após a ex-
tradição; ou

c) crime em razão do qual a Parte reque-
rida consinta com a prisão, julgamento ou pu-
nição da pessoa. Tal consentimento será dado 
por escrito e transmitido pelos canais diplo-
máticos, salvo se outra forma de transmissão 
for acordada pelas autoridades competentes 
das Partes. Para os fins deste subparágrafo:

i. a Parte requerida poderá solicitar a 
apresentação da documentação prevista no 
Artigo X; e

ii. salvo se vedado por sua legislação, a 
Parte requerida poderá concordar com a prisão 
do extraditado por 60 dias enquanto o pedido 
de consentimento com a prisão, o julgamento 
ou a punição estiver sob análise.

2. Uma pessoa extraditada de acordo com este 
Tratado não será extraditada a um terceiro Estado ou 
entregue a um tribunal internacional por nenhum crime 
anterior à extradição, salvo se houver consentimento 
escrito da Parte requerida.

3. Os parágrafos 1 e 2 não impedirão a prisão, o 
julgamento ou a punição da pessoa extraditada, nem 
sua extradição a um terceiro Estado ou sua entrega a 
um tribunal internacional, se:

a) a pessoa deixar o território do Estado 
requerente após a extradição e voluntariamen-
te voltar a ele; ou

b) a pessoa não deixar o território do Es-
tado requerente dentro de 30 dias contados da 
data em que estiver livre para fazê-lo.

Artigo XVII 
Pedidos Concorrentes

A Parte requerida, tendo recebido dois ou mais 
pedidos de extradição em desfavor da mesma pessoa, 
pelo mesmo crime ou por crimes diferentes, decidirá 
a qual dos Estados requerentes extraditará a pes-
soa procurada. Para decidir, a Parte requerida pode-
rá, conforme sua legislação interna pertinente, levar 
em consideração todas as circunstâncias, inclusive 
a possibilidade de uma posterior extradição entre os 
Estados requerentes, a gravidade de cada crime, o 
lugar onde o crime foi cometido, a nacionalidade da 
pessoa procurada, as datas em que os pedidos foram 
apresentados e as disposições de quaisquer acordos 
de extradição firmados entre a Parte requerida e ou-
tro Estado requerente ou outros Estados requerentes.

Artigo XVIII 
Notificação da Decisão sobre a  

Extradição e Entrega

1. A Parte requerida comunicará imediatamen-
te à Parte requerente, por escrito, a decisão sobre o 
pedido de extradição e a notificará do prazo no qual a 
entrega da pessoa deverá ser executada.

2. Se a extradição for concedida, a pessoa pro-
curada será conduzida pelas autoridades competentes 
da Parte requerida até a fronteira, porto de embarque 
ou aeroporto em seu território objeto de acordo entre 
as autoridades competentes das Partes.
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3. Uma vez autorizada a extradição da pessoa 
procurada pela autoridade competente da Parte re-
querida, se a pessoa não for retirada do seu território 
no prazo previsto na legislação daquela Parte, essa 
pessoa poderá ser colocada em liberdade, e a Parte 
requerida poderá posteriormente negar-se a extraditá-
-la pelo mesmo crime.

Artigo XIX 
Entrega de Provas

Na medida do permitido pela legislação da Parte 
requerida e respeitando-se devidamente o direito de 
terceiros, toda prova encontrada na posse da pessoa 
procurada será entregue caso a extradição seja con-
cedida.

Artigo XX 
Renúncia ou Anuência ao  
Processo de Extradição

Caso a pessoa procurada consinta em ser en-
tregue à Parte requerente, a Parte requerida poderá 
entregá-la o mais rapidamente possível, de acordo 
com sua legislação.

Artigo XXI 
Trânsito

1. Qualquer uma das Panes poderá autorizar o 
transporte, pelo seu território, de pessoa entregue à 
outra Parte por terceiro Estado ou pela outra Parte a 
terceiro Estado. O pedido de trânsito será transmitido 
por escrito diretamente entre a Secretaria Nacional de 
Justiça do Ministério da Justiça da República Federa-
tiva do Brasil e o Ministério da Justiça do Estado de 
Israel. O pedido de trânsito conterá descrição da pes-
soa transportada e breve relatório dos fatos do caso. 
A pessoa em trânsito poderá ser mantida em custódia 
durante o período de trânsito.

2. A autorização não é necessária quando uma 
Parte utilizar transporte aéreo sem pouso previsto no 
território da outra Parte.

3. A Parte que pedir o trânsito reembolsará a Parte 
por cujo território a pessoa for transportada quaisquer 
despesas decorrentes do transporte, salvo se diversa-
mente acordado.

Artigo XXII 
Representação e Despesas

1. A Parte requerida aconselhará a Parte reque-
rente, dar-lhe-á assistência, inclusive em juízo, e re-
presentará os interesses desta última em quaisquer 
processos decorrentes de pedido de extradição, na 
medida do permitido por sua legislação interna.

2. A Parte requerente arcará com todas as des-
pesas relativas à tradução dos documentos da extradi-

ção e ao transporte da pessoa a ser entregue. A Parte 
requerida arcará com todas as outras despesas reali-
zadas em seu território relacionadas com a extradição.

Artigo XXIII 
Consultas

A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério de 
Justiça da República Federativa Brasil e o Ministério 
da Justiça do Estado de Israel poderão consultar-se 
diretamente sobre o andamento de casos concretos, 
bem como sobre a promoção da eficiente implemen-
tação deste Tratado.

Artigo XXIV 
Disposições Finais

1. Cada Parte notificará a outra, por escrito, pelos 
canais diplomáticos, da conclusão de seus procedi-
mentos legais internos necessários à entrada em vigor 
deste Tratado. Este Tratado entrará em vigor 30 (trinta) 
dias após a data da última notificação.

2. Este Tratado permanecerá em vigor por tem-
po ilimitado. Poderá ser denunciado por qualquer das 
Partes, mediante notificação de denúncia à outra Parte 
a qualquer tempo. A denúncia produzirá efeitos seis 
meses após a data do recebimento da notificação.

3. Este Tratado poderá ser emendado, por escrito, 
por consentimento mútuo das Partes. Quaisquer emen-
das entrarão em vigor de acordo com o procedimento 
previsto no parágrafo 1.

4. Salvo se diversamente acordado pelas Partes, 
a denúncia deste Tratado conforme o procedimento 
estipulado no parágrafo 2 não afetará a continuida-
de de quaisquer processos de extradição iniciados 
em qualquer das Partes em razão de pedido formu-
lado ao amparo deste Tratado, desde que tais pro-
cessos tenham sido iniciados antes da notificação 
da denúncia.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente 
autorizados, assinaram este Tratado.

Feito em Brasília, aos onze dias do mês de novem-
bro de 2009, correspondendo ao dia 24 de Cheshvan, 
de 5770, do calendário hebreu, em dois exemplares, 
nos idiomas português, hebraico e inglês, sendo todos 
os textos igualmente autênticos. No caso de divergên-
cia de interpretação, o texto em inglês prevalecerá.
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MENSAGEM Nº 673, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto À elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Jus-
tiça, Interinos, o texto do Tratado de Extradição entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Estado de Israel, assinado em Brasília, em 
11 de novembro de 2009.

Brasília, 1º de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

EM Nº 3 MRE – DAI/DCJI/DOM I/AFEPA/PAIN-BRAS-
-ISRA

Brasília, 5 de janeiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o anexo Projeto de Mensagem 
que encaminha o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel, 
assinado em Brasília, em 11 de novembro de 2009, 
pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, e pelo Ministro 
de Turismo de Israel, Stas Misezhnikov.

2. O presente tratado constitui mecanismo de 
cooperação jurídica internacional entre Brasil e Israel, 
tendo por objetivo reprimir a impunidade, possibilitando 
maior eficácia na luta contra o crime.

3. O Tratado incorpora disposições que observam 
a evolução do Direito Penal e Processual Penal Inter-
nacional, levando em consideração o respeito à digni-
dade da pessoa humana e os direitos e as garantias 
fundamentais, tal como concebidos na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos, no quadro do processo 
de internacionalização dos direitos humanos.

4. O Artigo 2º, parágrafo 1º, do instrumento es-
tabelece que os crimes que autorizam a extradição 
são os que constituam infração punível, segundo as 
legislações de ambas as Partes, com pena privativa de 
liberdade, cuja duração seja de um ano ou superior. O 
Artigo 9º permite às Partes, caso as suas legislações 
exijam, denegar a extradição se a ação penal ou a 
pena estiverem prescritas segundo a sua legislação, 
compatibilizando-se, pois, com a Lei nº 6.815/80, em 
caso de extradição passiva.

5. O Artigo 20 faculta às Partes a adoção de pro-
cedimento simplificado ou voluntário de extradição, 
na linha do que vem sendo estabelecido em outros 
instrumentos ratificados pelo Brasil. De acordo com 
esse dispositivo, a Parte requerida poderá conceder 

a extradição se o extraditando declarar, com a devida 
assistência jurídica e perante a autoridade competen-
te da Parte requerida, sua expressa anuência em ser 
entregue à Parte requerente. A declaração somente 
deverá ser formulada depois de o extraditando haver 
sido informado de seu direito a um processo formal de 
extradição e da proteção que tal direito lhe concede. O 
instituto da extradição simplificada ou voluntário tem o 
intuito de facilitar e agilizar os procedimentos nos casos 
estipulados no Tratado, de acordo com os requisitos 
do devido processo e das garantias individuais. Não 
implica imposição à autoridade competente da Parte 
requerida, mas sim uma faculdade alternativa, se dela 
preferir lançar mão.

6. Conforme previsto no Artigo 23, o Ministério 
da Justiça do Estado de Israel e o Ministério da Justiça 
da República Federativa do Brasil poderão consultar-
-se diretamente sobre o andamento de casos concre-
tos, bem como sobre a promoção da implementação 
deste Tratado.

7. O Artigo 7º veda a aplicação da pena de morte 
e da pena perpétua. Ressalte-se, ademais, que a pri-
são para fins de extradição não ultrapassará o prazo 
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
notificação à Parte requerente, conforme estabelecido 
no Artigo 14, parágrafo 4º. Esse dispositivo garante, 
dessa forma, ao estrangeiro submetido a processo 
extradicional, o direito à duração razoável da privação 
da sua liberdade.

8. Com vistas ao encaminhamento do assunto 
a apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa 
Excelência as cópias autênticas do referido Tratado, 
juntamente com o projeto de Mensagem ao Congres-
so Nacional.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira, 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 242, DE 2011 

(Nº 219/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização para 
a Libertação da Palestina, em nome da Au-
toridade Nacional Palestina, assinado em 
Ramallah, em 17 de março de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização para a Liberta-
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ção da Palestina, em nome da Autoridade Nacional 
Palestina, assinado em Ramallah, em 17 de março 
de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em emenda ou revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E A ORGANIZAÇÃO PARA A  
LIBERTAÇÃO DA PALESTINA, EM NOME DA  

AUTORIDADE NACIONAL PALESTINA

O Governo da República Federativa do Brasil
e 
A Organização para a Libertação da Palestina, 

em nome da Autoridade Nacional Palestina, (doravante 
denominados “Partes”),

Guiados pelo desejo de desenvolver suas rela-
ções culturais; e 

Convencidos de que a cooperação cultural con-
tribuirá significativamente para o fortalecimento das 
relações de amizade existentes entre as Partes,

Acordam o seguinte:

Artigo I

As Partes encorajarão a cooperação entre suas 
instituições culturais a fim de desenvolver atividades 
que contribuam para melhorar o conhecimento mútuo 
e a difusão de suas respectivas culturas.

Artigo II

As Partes buscarão melhorar e aumentar o nível 
de conhecimento da cultura da outra Parte.

Artigo III

As Partes promoverão o intercâmbio de expe-
riências, técnicos e especialistas, nos campos das 
artes visuais, música, teatro, dança, cinema, museus 
e arquivos.

Artigo IV

1. As Partes estimularão os contatos diretos entre 
seus museus, a fim de incentivar a popularização e o 
intercâmbio de suas manifestações culturais.

2. As Partes fomentarão o intercâmbio de expe-
riências e a cooperação em matéria de restauração, 
proteção e conservação do patrimônio cultural.

Artigo V

As Partes encorajarão iniciativas voltadas para a 
promoção de sua produção literária.

Artigo VI

As Partes encorajarão a cooperação entre suas 
bibliotecas mediante o intercâmbio de informações, 
livros e publicações.

Artigo VII

As Partes encorajarão a cooperação na área de 
cinema com o objetivo de divulgar suas produções e 
apoiar a difusão de suas culturas.

Artigo VIII

As Partes fortalecerão o intercâmbio de informa-
ção sobre suas respectivas instituições culturais e a 
estimularão a realização de projetos conjuntos entre 
essas instituições.

Artigo IX

As Partes encorajarão a participação de insti-
tuições cujas atividades sejam notoriamente voltadas 
para o campo cultural, com o propósito de fortalecer e 
ampliar os mecanismos que contribuam para a efetiva 
aplicação deste Acordo.

Artigo X

Cada Parte propiciará as facilidades necessá-
rias para a entrada, permanência e partida dos parti-
cipantes oficiais dos projetos de cooperação cultural, 
de acordo com a legislação e regulamentos de cada 
Parte. Esses participantes não exercerão nenhuma 
atividade paralela sem prévia autorização das autori-
dades correspondentes.

Artigo XI

O custo das atividades que decorrerem deste 
Acordo serão cobertos nos termos a serem mutuamen-
te acordados pelas partes. A implementação estará 
sujeita às respectivas legislações e à disponibilidade 
de recursos apropriados.

Artigo XII

O presente Acordo entrará em vigor na data de 
recebimento da segunda notificação diplomática so-
bre o cumprimento dos requisitos internos para sua 
vigência e terá duração de cinco anos, sendo renova-
do automaticamente por iguais períodos, a menos que 
uma das Partes notifique à outra, por escrito e pela via 
diplomática, sobre o desejo de denunciá-lo. O término 
deste Acordo somente se tornará efetivo no ano se-
guinte ao da mencionada notificação, não afetando a 
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realização das atividades previstas do ano em for ma-
nifestado o desejo de dar por findo este instrumento.

Assinado em Ramallah, em 17 de março de 2010, 
em dois exemplares, nos idiomas português e inglês, 
sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso 
de divergência de interpretação, prevalecerá o texto 
em inglês.

MENSAGEM Nº 588

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exterio-
res, o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a Or-
ganização para Libertação da Palestina, em Nome da 
Autoridade Nacional Palestina, assinado em Ramallah, 
em 17 de março de 2010.

Brasília, 11 de outubro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 251 MRE– DAI/DODC/DOM I/AFEPA/PAIN-
-BRAS-PALE

Brasília, 25 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência, para posterior envio ao Con-
gresso Nacional, o anexo Projeto de Mensagem que 
encaminha o texto do “Acordo de Cooperação Cultu-
ral entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Organização para a Libertação da Palestina, em 
Nome da Autoridade Nacional Palestina”, assinado 
em Ramallah, por mim e pela Ministra da Cultura da 
Autoridade Nacional Palestina, Siham Barghothi, em 
17 de março de 2010, por ocasião da visita de Vossa 
Excelência aos Territórios Palestinos Ocupados. 

2. O presente Acordo tem como objetivo promo-
ver valores culturais e estreitar, em benefício mútuo, os 
vínculos de amizade, entendimento e cooperação exis-
tentes entre o Brasil e a Autoridade Nacional Palestina.

3. Convencidos de que a cooperação contribuirá 
não somente para o progresso dos dois povos, mas 
também para o conhecimento cada vez mais amplo 

de suas culturas, as Partes acordaram em fixar um 
marco geral que ordena, fortalece e incrementa suas 
relações no campo cultural.

4. O Acordo prevê intercâmbio de experiências 
e realizações na área cultural, destacando o conceito 
de diálogo intercultural, e facilidades para a pesquisa 
em institutos, arquivos, bibliotecas e museus.

5. O Acordo deverá entrar em vigor na data de 
recebimento da segunda notificação em que as Par-
tes se comuniquem, por escrito e por via diplomática, 
sobre o cumprimento dos requisitos legais internos.

6. O Acordo terá uma vigência de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis automaticamente por iguais períodos 
sucessivos, salvo manifestação contrária de uma das 
Partes.

7. Qualquer uma das partes poderá notificar, a 
qualquer momento, por escrito e por via diplomática, 
sua decisão de denunciar o Acordo. A denúncia surtirá 
efeito no ano seguinte ao da notificação.

8. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Antonio de Aguiar Patriota.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 243, DE 2011 

(Nº 233/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Guiné Equatorial 
para Cooperação Educacional, celebrado 
em Bata, em 23 de outubro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Guiné Equatorial para Coo-
peração Educacional, celebrado em Bata, em 23 de 
outubro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º O Congresso Nacional aprova este ato 
internacional, em obediência aos interesses maiores 
e de longo prazo da República Federativa do Brasil, 
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no entendimento de que tal aprovação não se estende 
ao regime político vigente atualmente na República de 
Guiné Equatorial.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  
REPÚBLICA DE GUINÉ EQUATORIAL PARA  

COOPERAÇÃO EDUCACIONAL

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República de Guiné Equatorial 

(doravante denominados “Partes”),
Reconhecendo a importância da cooperação en-

tre ambos os países no plano Educacional;
Conscientes de que o acelerado desenvolvimento 

científico e tecnológico global exige nova visão para 
buscar a excelência de seus recursos humanos; e

No intuito de incrementar a cooperação e com-
petência educacional e interuniversitária entre ambos 
os países, reforçando a amizade entre Brasil e Guiné 
Equatorial,

Acordam o seguinte:

Artigo I

As Partes comprometem-se a fomentar as rela-
ções entre os dois países no âmbito da cooperação 
educacional, de modo a contribuir para o desenvol-
vimento em todos os seus níveis e modalidades de 
ensino, em conformidade com as respectivas leis e 
regulamentos de cada Parte.

Artigo II

O presente Acordo, sem prejuízo dos convênios 
firmados diretamente entre instituições de ensino e/ou 
outras entidades afros de ambos os países, no setor 
público ou privado, tem por objetivo:

a) o fortalecimento da cooperação edu-
cacional e interuniversitária;

b) o intercâmbio de informações e expe-
riências, especialmente aquelas relacionadas 
ao incremento da qualidade da educação; e

c) a formação e o aperfeiçoamento de 
docentes, acadêmicos e pesquisadores. 

Artigo III

As Partes procurarão alcançar os objetivos esta-
belecidos no Artigo II este Acordo promovendo ativida-
des de cooperação nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino, por meio de:

a) intercâmbio de estudantes, professo-
res, acadêmicos, pesquisadores, técnicos e 
especialistas para a realização de cursos de 

graduação e/ou pós-graduação em instituições 
de educação profissional e educação superior,

b) intercâmbio de missões de ensino e 
pesquisa;

c) elaboração e execução conjunta de 
projetos e pesquisas em áreas a serem opor-
tunamente definidas; e

d) intercâmbio de programas e projetos 
desenvolvidos pelos Ministérios da Educação de 
ambas as Partes, especialmente aqueles des-
tinados à melhoria da qualidade da educação.

Artigo IV

As Partes estudarão a possibilidade de fomentar o 
intercâmbio por meio de programas de bolsas existentes 
em cada país, nas instituições educacionais e de ensino 
técnico, conforme condições previamente estabelecidas 
entre as entidades acadêmicas de ambos os países.

Artigo V

1. O ingresso de alunos de uma Parte em cursos 
de graduação e pós-graduação da outra Parte será 
regido pelos processos seletivos nacionais aplicados 
por cada Parte.

2. Os estudantes que se beneficiarem de acordos ou 
programas específicos estarão sujeitos às normas e proce-
dimentos de seleção estabelecidos por esses instrumentos.

Artigo VI

O reconhecimento e/ou revalidação, em uma das 
Partes, de diplomas e títulos acadêmicos outorgados 
por instituições de ensino superior da outra estará su-
jeito às respectivas leis e regulamentos de cada Parte.

Artigo VII

As Partes promoverão a difusão e ensino de suas 
línguas e culturas em seus territórios.

Artigo VIII

As Partes definirão, por instrumentos adequa-
dos, as modalidades de financiamento das atividades 
previstas neste Acordo, em conformidade com as res-
pectivas leis e regulamentos de cada Parte.

Artigo IX

1. O presente Acordo entrará em vigor na data 
da segunda notificação pela qual uma Parte informa a 
outra, por via diplomática, do cumprimento de seus re-
quisitos internos para a entrada em vigor deste Acordo.

2. O presente Acordo terá vigência inicial de cin-
co (5) anos, renovável automaticamente, por iguais 
períodos sucessivos.

3. Qualquer das Partes poderá, a qualquer mo-
mento, notificar a outra, por via diplomática, de sua 
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intenção de denunciar o presente Acordo. A denúncia 
surtirá efeito seis (6) meses após a data da notificação 
e não afetará os programas e projetos em execução, 
salvo se acordado em contrário pelas Partes.

4. O presente Acordo poderá ser emendado a 
qualquer momento, por consentimento mútuo das Par-
tes, por via diplomática. As emendas entrarão em vigor 
em conformidade com os procedimentos descritos do 
parágrafo 1 do presente Artigo.

5. Qualquer controvérsia relativa à implementação 
ou interpretação deste Acordo será resolvida direta-
mente pelas Partes, por via diplomática.

Feito em Bata, em 23 de outubro de 2009, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e es-
panhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM Nº 486, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Guiné Equatorial 
para Cooperação Educacional, celebrado em Bata, em 
23 de outubro de 2009.

Brasília, 19 de agosto de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 63 MRE

Brasília, 18 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo texto do Acordo de Cooperação Edu-
cacional entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Guiné Equatorial, 
celebrado em Bata, em 23 de outubro de 2009, por 
ocasião de minha visita ao país africano. O Acordo foi 
assinado por mim e pelo Ministro da Educação, Ciências 
e Esportes da Guiné Equatorial, Anselmo Ondo Esono.

2. O referido Acordo é o primeiro instrumento as-
sinado entre os dois países no campo da cooperação 
educacional, e estabelece como compromisso principal 

fomentar as relações bilaterais, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento do ensino em todos os seus 
níveis e modalidades.

3. A cooperação poderá incluir, de forma não 
exaustiva, a troca de experiência e o intercâmbio de 
estudantes, professores e pesquisadores, além de 
programas e projetos desenvolvidos pelos Ministérios 
de Educação de ambas as Partes, incluindo progra-
mas de bolsas de estudos oferecidos de acordo com 
as legislações internas.

4. A assinatura do referido Acordo está em conso-
nância com a promoção do desenvolvimento por meio 
do estimulo à educação de qualidade, da promoção da 
língua portuguesa, e da aproximação entre os países 
em desenvolvimento, em especial no continente afri-
cano – prioridade da política externa do Brasil.

5. O Ministério da Educação participou da ela-
boração do texto do Acordo em apreço e aprovou sua 
versão final.

6. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 235 a 
243, de 2011, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 1.041 E 1.042, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
526, de 2009, da Senadora Marisa Serrano, 
que dá nova redação ao art. 2º, caput, e §§ 
1º e 4º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir no Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (PNATE), a assistên-
cia financeira ao transporte intermunicipal 
de estudantes universitários.
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PARECER Nº 1.041, DE 2011 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 526, de 
2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, tem o 
objetivo de ampliar o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (PNATE) de modo a atender os 
“alunos universitários residentes em municípios distan-
tes daquele em que se localiza a instituição de ensino 
superior” que frequentam.

Para tanto, o projeto visa incluir no montante dos 
recursos financeiros repassados pela União aos esta-
dos e municípios para a execução do PNATE verbas 
calculadas “com base no número de alunos universitá-
rios que utilizarem o transporte escolar intermunicipal 
oferecido pelo respectivo ente federativo e na quilo-
metragem percorrida”.

Além disso, o PLS relaciona a assistência federal 
suplementar destinada ao transporte intermunicipal de 
universitários à eficácia do disposto no inciso V do art. 
208 da Constituição. Segundo esse dispositivo cons-
titucional, o dever do Estado com a educação é efeti-
vado mediante a garantia de acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um.

A vigência da lei em que o projeto se transfor-
mar terá início em noventa dias após sua publicação.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das à proposição, que, após análise deste colegiado, 
seguirá para decisão terminativa da Comissão de As-
suntos Econômicos.

II – Análise

A necessidade de ampliar a escolarização dos jo-
vens brasileiros é ponto consensual entre todos os que 
nos preocupamos com o desenvolvimento econômico 
e a inclusão social. Ainda estamos distantes de cumprir 
a meta que o Plano Nacional de Educação estabele-
ceu para a década passada: 30% dos brasileiros de 
18 a 24 anos matriculados no ensino superior. É nesse 
contexto que se destaca a importância de assegurar 
políticas de democratização do acesso à universida-
de e de assistência ao estudante universitário para a 
permanência e a conclusão dos cursor de graduação.

O projeto de lei em tela vem ao encontro des-
sa preocupação. O processo de interiorização das 
instituições de ensino superior, embora real, não foi 
capaz de assegurar a presença desses estabeleci-
mentos em todos os municípios brasileiros. Como 
bem salienta a autora, na justificação, a geografia da 
oferta do ensino superior geralmente visa à demanda 

regional, e muitas instituições recebem alunos proce-
dentes de diversos municípios vizinhos. Com isso, o 
alto custo do transporte intermunicipal soma-se aos 
já elevados gastos dos estudantes, em sua maioria 
matriculados como pagantes em instituições particu-
lares. Mesmo aqueles que se beneficiam do Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES) não dispõem de verbas adicionais para cobrir 
o transporte escolar.

Alguns municípios, como Rio das Ostras, no Rio 
de Janeiro, e Paulínia, no Estado de São Paulo, já se 
adiantaram e passaram a oferecer programas de trans-
porte universitário intermunicipal, justamente na linha 
do que propõe o projeto. Mas são escassas as dispo-
nibilidades orçamentárias dos municípios para esse 
tipo de iniciativa, ainda mais quando se considera que, 
conforme o regime de colaboração estabelecido pelo 
art. 211 da Constituição, a atuação prioritária desses 
entes federados deve ser na educação infantil e no 
ensino fundamental.

Assim, a norma proposta poderia efetivamente 
contribuir para superar gargalo no acesso ao ensino 
superior, especialmente nas localidades em que são 
longas as distâncias entre a residência dos estudantes 
e o local das instituições de ensino, e é relativamente 
baixo o poder aquisitivo da população. Daí decorre o 
mérito da proposição. Entretanto, para aprová-la, alguns 
aperfeiçoamentos nos parecem necessários.

Em primeiro lugar, está a necessidade de de-
limitar o auxilio financeiro aos municípios que não 
possuam instituição de ensino superior de qualidade 
aceitável em sua sede. Essa restrição poderia coibir 
abusos e ineficiências no programa de transporte 
universitário a ser instituído, proporcionando auxílio 
àqueles estudantes que de fato não tem outra alter-
nativa senão cursar a graduação fora de sua cidade 
de residência.

Também seria conveniente limitar a distância a 
ser percorrida no transporte escolar intermunicipal a 
duzentos quilômetros diários, pois distâncias maiores 
dificilmente poderiam ser cobertas em intervalos de 
tempo que não prejudicassem as atividades acadê-
micas e a qualidade de vida dos alunos.

Julgamos oportuno mencionar, ainda, que a for-
ma de cálculo dos recursos financeiros a serem re-
passados será detalhada em regulamento, uma vez 
que dependerá da adesão dos municípios a iniciativa 
e do cotejamento dos dados encaminhados por eles 
a entidade executora do PNATE (o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE) com as 
informações constantes do censo anual da educação 
superior.
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Outras modificações dizem respeito à nomencla-
tura empregada no projeto, para adequá-la aos termos 
utilizados pela Lei de Diretrizes e Bases da educação 
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), e a pe-
quenos ajustes de natureza meramente redacional.

Lembramos, por fim, que poderão ser levanta-
das dúvidas sobre a constitucionalidade do projeto e 
sua conformidade a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000). 
Isso porque a proposição altera programa executado 
pela Administração e cria despesa de caráter conti-
nuado que não pode ser financiada a partir da prin-
cipal fonte orçamentária do PNATE, a cota federal do 
salário-educação, contribuição social que, segundo 
estabelece o art. 212, § 5º, da Constituição, destina-
-se exclusivamente à educação básica pública. Esses 
aspectos, contudo, deverão ser objeto de análise na 
CAE, atendo-se a presente Comissão ao mérito edu-
cacional da proposta.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2009, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado no 
526, de 2009, a seguinte redação:

“Altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, para incluir no Progra-
ma Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) a assistência financeira 
ao transporte intermunicipal de alunos da 
educação superior.”

EMENDA Nº 2 – CE

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
526, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 1º O caput e os §§ 1º, 3º, 4º e 5º 
do art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, passam a vigorar com a seguinte re-
dação, renumerando-se os atuais §§ 5º e 6º 
como §§ 6º e 7º, respectivamente:

‘Art. 2º Fica instituído o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA-
TE, no âmbito do Ministério da Educação, a ser 
executado pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE, com o objetivo 
de oferecer transporte escolar aos alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural, e aos alunos de cursos de graduação na 
educação superior residentes em municípios 
distantes daquele em que se localiza a insti-

tuição de ensino que freqüentam, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º O montante dos recursos financei-
ros será repassado em parcelas e calculado:

I – com base no número de alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo;

II – com base no número de alunos de 
cursos de graduação na educação superior 
que utilizem o transporte escolar intermuni-
cipal oferecido pelo respectivo Município, na 
forma do regulamento, e na distância percor-
rida, limitada a duzentos quilômetros diários.

§ 2º  .......................................................
§ 3º Os recursos financeiros a serem 

repassados aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios de que trata o § 1º, I, deste 
artigo serão calculados com base nos dados 
oficiais do censo escolar, realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – INEP, relativo ao ano 
imediatamente anterior ao do atendimento.

§ 4º Os recursos financeiros de que trata 
o § 1º, II, deste artigo só poderão ser pleiteados 
por Municípios onde não existam instituições 
de ensino superior com conceito igual ou su-
perior a três no Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (SINAES), de que 
trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,

§ 5º A assistência financeira de que trata 
este artigo tem caráter suplementar, conforme 
o disposto nos incisos V e VII do art. 208 da 
Constituição Federal, e destina-se, exclusiva-
mente, ao transporte escolar do aluno.

§ 6º  .......................................................
§ 7º  .......................................................

Sala da Comissão, 22 de junho de 2010. – Sena-
dora Fátima Cleide, Presidente – Senador Augusto 
Botelho, Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E ESPORTE

DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o pa-
recer favorável, com as emendas no 01-CE e 02-CE, 
de autoria do Senador Augusto Botelho.

Sala da Comissão, 22 de junho de 2010. –  
Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte.
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PARECER Nº 1.042, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator do Vencido: Senador Cyro Miranda

I – Relatório

O nobre Senador Benedito de Lira, em seu bri-
lhante relatório sobre o PLS nº 526, de 2009, de autoria 
da Senadora Marisa Serrano, levanta essencialmente 
dois argumentos que, em sua avaliação, justificam a 
rejeição do Projeto.

Argumenta o nobre Senador, em primeiro lugar, 
que “parece haver incompatibilidade do projeto com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000).” A proposição esta-
ria criando, “indiretamente”, uma despesa de caráter 
continuado, ao incluir, no Programa nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar, o transporte intermunicipal. 
Tal despesa, no seu entender, não pode ser financia-
da a partir da principal fonte orçamentária do PNATE, 
a cota federal do salário-educação, por ser essa cota 
destinada a educação básica pública.

Em segundo lugar, argumenta o nobre relator que 
o Projeto fere requisitos formais de constitucionalida-
de por invadir competência privativa do presidente da 
República ao realizar “alterações no PNATE, um pro-
grama do Governo Federal”.

II – Análise

Em contraposição aos argumentos pela rejeição 
do nobre relator Benedito de Lira, vale observar, preli-
minarmente, que o Senador Paulo Paim, em relatório 
apresentado no ano passado e que não chegou a ser 
votado por esta Comissão, já antecipará a possibilida-
de de que tais dívidas pudessem ser levantadas, mas 
que as mesmas seriam infundadas.

De fato, é preciso ter em conta que o PNATE já 
existe e, por conseguinte, o Projeto em tela não cria 
nenhuma despesa em caráter continuado. Além dis-
so, o Projeto da Senadora Marisa Serrano não faz 
nenhuma vinculação das despesas com o transporte 
intermunicipal de estudantes universitários com a cota 
federal do salário-educação. Os recursos serão dota-
dos anualmente pelo Congresso Nacional, quando da 
decisão orçamentária.

Quanto a invadir competência privativa do Presi-
dente da República, contrariando o que dispõe o art. 
84, inciso I e II da Constituição Federal, esse é um ar-
gumento que verdadeiramente não se aplica, vez que 
o PLS nº 526, de 2009, não está nomeando ministros 
nem interferindo na direção da administração pública 
federal. O Projeto tão-somente propõe alterações nos 

critérios de distribuição dos recursos do PNATE, pro-
grama esse criado pela Lei no 10.880, de 2004.

Quanto ao mérito, a proposta também é positiva. 
O PLS tem por objetivo facilitar o acesso à universida-
de por parte de estudantes que moram em municípios 
desprovidos de instituições de ensino superior. É sabido 
que muitos beneficiários do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (FIES) não dispõem 
de recursos para pagar o transporte escolar.

Além disso, o Brasil precisa aumentar o nível de 
escolarização dos jovens brasileiros, pois ainda esta-
mos distantes de cumprir a meta do Plano Nacional 
de Educação, que é a matrícula de 30% dos jovens 
brasileiros no ensino superior. A proposta está também 
em sintonia com o programa Pró-Uni de expansão 
universitária e de democratização do ensino superior.

E mais.
A Emenda nº 02-CE acrescenta várias altera-

ções. O auxílio fica delimitado a municípios que não 
possuam instituição de ensino superior. A distância 
a ser percorrida é limitada em 200 km. Além disso, o 
projeto passa a estabelecer que o cálculo dos recur-
sos financeiros a serem repassados seria detalhado 
em regulamento. Outras modificações dizem respeito a 
nomenclatura empregada no projeto, que passa a ser 
adaptada aos termos utilizados pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação.

Todas as alterações propostas pela Emenda nº 
02-CE aperfeiçoam o projeto. Vemos com simpatia a 
ideia de delimitar o auxílio financeiro a municípios que 
não possuam instituição de ensino superior. Tal medida 
teria o objetivo meritório de coibir abusos e ineficiên-
cias na execução do programa.

Estamos também de acordo com o limite de du-
zentos quilômetros diários para a distância a ser per-
corrida pelo sistema de transporte universitário inter-
municipal. Viagens mais longas, além de aumentar o 
custo do programa, submeteriam os alunos a longo 
confinamento em ônibus escolares, com redução do 
tempo que podem dedicar aos estudos.

A análise da proposta em sua versão aprovada 
pela CE não aponta erros de técnica legislativa, nem 
vícios de natureza constitucional. Nada temos a opor 
ao projeto no que diz respeito aos aspectos jurídicos.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2009, com as 
duas emendas aprovadas pela Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Cyro Miranda, Relator.
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DECISÃO DA COMISSÃO

Em Reunião realizada nesta data, anunciada a 
matéria, e apresentado voto em separado, de autoria 
do Senador Cyro Miranda, concluindo pela aprovacão 
do projeto com as emendas nºs 1 E 2-CE.

Em seguida, o Presidente da Comissão, Senador 
Delcídio do Amaral, designa o Senador Romero Jucá 
Relator ad hoc da matéria, em substituição ao Sena-
dor Benedito de Lira.

Encerrada a discussão, colocado em votação, a 
Comissão aprova o projeto com as Emendas nºs 1 e 
2-CE-CAE por 7 (sete) votos favoráveis, 6 (seis) vo-
tos contrários e nenhuma abstenção. Votam vencidos 
os Senadores Eduardo Suplicy, Lobão Filho, Reditá-
rio Cassol, Romero Jucá, Armando Monteiro e João 
Vicente Claudino.

O Presidente da Comissão, Senador Delcídio 
do Amaral, designa o Senador Cyro Miranda Relator 
do Vencido.

EMENDA Nº 01-CE-CAE

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado no 
526, de 2009, a seguinte redação:

“Altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, para incluir no Progra-
ma Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) a assistência financeira 
ao transporte intermunicipal de alunos da 
educação superior.”

EMENDA Nº 02-CE-CAE

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado no 
526, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 1º O caput e os §§ 1º, 3º, 4º e 5º 
do art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, passam a vigorar com a seguinte re-
dação, renumerando-se os atuais §§ 5º e 6º 
como §§ 6º e 7º, respectivamente:

“Art. 2º Fica instituído o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA-
TE, no âmbito do Ministério da Educação, a ser 
executado pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE, com o objetivo 
de oferecer transporte escolar aos alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural, e aos alunos de cursos de graduação na 

educação superior residentes em municípios 
distantes daquele em que se localiza a insti-
tuição de ensino que frequentam, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º O montante dos recursos financei-
ros será repassado com parcelas e calculado:

I – com base no número de alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo;

II – com base no número de alunos de 
cursos de graduação na educação superior 
que utilizem o transporte escolar intermuni-
cipal oferecido pelo respectivo Município, na 
forma do regulamento, e na distância percor-
rida, limitada a duzentos quilômetros diários.

§ 2º  .......................................................
§ 3º Os recursos financeiros a serem 

repassados aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios de que trata o § 1º, I, deste 
artigo serão calculados com base nos dados 
oficiais do censo escolar, realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – INEP, relativo ao ano 
imediatamente anterior ao do atendimento.

§ 4º Os recursos financeiros de que trata 
o § 1º, II, deste artigo só poderão ser pleiteados 
nos Municípios onde não existam instituições 
de ensino superior com conceito igual ou su-
perior a três no Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (SINAES), de que 
trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.

§ 5º A assistência financeira de que trata 
este artigo tem caráter suplementar, conforme 
o disposto nos incisos V e VII do art. 208 da 
Constituição Federal, e destina-se, exclusiva-
mente, ao transporte escolar do aluno.

§ 6º  .......................................................
§ 7º ................................................. (NR)”

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Delcío do Amaral, Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos.
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TEXTO FINAL 

APRESENTADO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 526, DE 2009

Altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, para incluir no Progra-
ma Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de alunos da edu-
cação superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e os §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 2º 

da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os 
atuais §§ 5º e 6º como §§ 6º e 7º, respectivamente:

“Art. 2º Fica instituído o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA-
TE, no âmbito do Ministério da Educação, a ser 
executado pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE, com o objetivo 
de oferecer transporte escolar aos alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural, e aos alunos de cursos de graduação na 
educação superior residentes em municípios 
distantes daquele em que se localiza a insti-
tuição de ensino que freqüentam, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, observadas as disposições desta Lei,

§ 1º O montante dos recursos Financei-
ros será repassado em parcerias e calculado:

I – com base no número de alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo;

II – com base no número de alunos de 
cursos de graduação na educação superior 
que utilizem o transporte escolar intermuni-
cipal oferecido pelo respectivo Município, na 
forma do regulamento, e na distância percor-
rida, limitada a duzentos quilômetros diários.

§ 2º  .......................................................
§ 3º Os recursos Financeiros a serem 

repassados aos Estados, no Distrito Federal 
e aos Municípios de que trata o § 1º, I, deste 
artigo serão calculados com base nos dados 
oficiais do censo escolar, realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – INEP, relativo ao ano 
imediatamente anterior ao do atendimento.

§ 4º Os recursos financeiros de que trata 
o § 1º, II, deste artigo só poderão ser pleiteados 
per Municípios onde não existam instituições 

de ensino superior com conceito igual superior 
a três no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), de que trata a 
Lei no 10.861, de e 14 de abril de 2004.

§ 5º A assistência financeira de que trata 
este artigo tem caráter suplementar, conforme 
o disposto nos incisos V e VII do art. 208 da 
Constituição Federal, e destina-se, exclusiva-
mente, ao transporte escolar do aluno.

§ 6º  .......................................................
§ 7º ................................................ (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011. 
– Senador Delcídio Amaral, Presidente – Senador 
Cyro Miranda, Relator

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 

da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Esta-

do, a direção superior da administração federal;
....................................................................................

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;
....................................................................................

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de en-
sino e o dos Territórios, financiará as instituições de 
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu-
cacional, função redistributiva e supletiva de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante as-
sistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prio-
ritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
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§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar 
a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 5º A educação básica pública atenderá priori-
tariamente ao ensino regular. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desen-
volvimento do ensino.
....................................................................................

§ 5º A educação básica pública terá como fonte 
adicional de financiamento a contribuição social do 
salário-educação, recolhida pelas empresas na forma 
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006) (Vide Decreto nº 6.003, de 2006)
....................................................................................

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 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

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

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

LEI Nº 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004

Institui o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar – PNATE e o Pro-
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Brasil Alfabetiza-
do, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências.

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

Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito 
do Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alu-
nos da educação básica pública residentes em área 
rural, por meio de assistência financeira, em caráter 
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios observadas as disposições desta Lei. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)

§ 1º O montante dos recursos financeiros será 
repassado em parcelas e calculado com base no nú-
mero de alunos da educação básica pública residentes 
em área rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo (Redação 
dada pela Lei nº 11.947, de 2009) 
....................................................................................

§ 3º Os recursos financeiros a serem repassados 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de 
que trata o § 1º deste artigo serão calculados com base 
nos dados oficiais do censo escolar, realizado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP, relativo ao ano imediatamente 
anterior ao do atendimento.

§ 4º A assistência financeira de que trata este ar-
tigo tem caráter suplementar, conforme o disposto no 
inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, e destina-
-se, exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.

§ 5º Os Municípios poderão proceder ao atendi-
mento do transporte escolar dos alunos matriculados 
nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados 
nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde 
que assim acordem os entes, sendo, nesse caso, au-
torizado o repasse direto do FNDE ao Município da 
correspondente parcela de recursos calculados na 
forma do § 3º deste artigo.

§ 6º O repasse previsto no § 5º deste artigo não 
prejudica a transferência dos recursos devidos pelo 
Estado aos Municípios em virtude do transporte de 
alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino 
estaduais nos Municípios.
....................................................................................

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola 
aos alunos da educação básica; altera as Leis nºs 

10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de feve-
reiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revo-
ga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, 
de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de 
julho de 1994; e dá outras providências.
....................................................................................
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OF. nº 354/2011/CAE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realiza-
da nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 526, de 
2009, que “dá nova redação ao art. 2º, caput, e §§ 1º 
e 4º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para incluir no Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), a assistência 
financeira ao transporte intermunicipal de estudantes 
universitários”, com as Emendas nºs 1 e 2-CE-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

Está em pauta o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 526, de 2009, de autoria da Senadora Marisa Ser-
rano, cujo objetivo é incluir, no Programa Nacional de 
Transporte do Escolar (PNATE), a assistência finan-
ceira ao transporte intermunicipal de estudantes uni-
versitários.

Para tanto, o projeto altera a Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, que, entre outras coisas, instituiu o 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

O projeto é composto de dois artigos.
O artigo 1º altera o caput e os §§ 1º e 4º do art. 

2º da referida Lei nº 10.880/2004, que, segundo a 
nova versão, passaria a oferecer transporte escolar 
aos alunos universitários residentes em Municípios 
distantes daquele em que se localiza a instituição de 
ensino superior. Seriam também incluídos no montante 
dos recursos financeiros repassados pela União para 
a execução do PNATE verbas calculadas com base 
no número de alunos universitários que utilizarem o 
transporte escolar intermunicipal oferecido pelo res-
pectivo ente federativo e na quilometragem percorrida.

O art. 2º é a cláusula de vigência. A lei em que 
o projeto se transformar terá início noventa dias após 
sua publicação.

O PLS defende a assistência federal ao trans-
porte intermunicipal de universitários com base no 
inciso V do art. 208 da Constituição, que afirma que 
o dever do Estado com a educação é efetivado me-
diante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capa-
cidade de cada um.

O projeto foi distribuído para a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esportes (CE) e para esta Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), a quem cabe a de-
cisão terminativa.

Submetido à CE, o projeto foi aprovado, em 22 
de junho do corrente, com duas emendas, ambas de 
autoria do relator, Senador Augusto Botelho.

Nesta Comissão de Assuntos Econômicos, não 
foram apresentadas emendas.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
99, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar sobre aspectos econômicos e financeiros de 
qualquer medida que lhe seja submetida.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 526, de 
2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, tem 
o objetivo de incluir no Programa Nacional de Trans-
porte do Escolar (PNATE) a assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de estudantes universitários.

Ou seja, o projeto visa incluir, nos recursos fi-
nanceiros repassados pela União no âmbito do PNA-
TE verbas calculadas com base no número de alunos 
universitários que utilizarem o transporte escolar in-
termunicipal oferecido pelo respectivo ente federativo 
e na quilometragem percorrida.

Trata-se, em suma, de mais uma proposta volta-
da para a democratização do acesso à Universidade. 
O projeto foi analisado quanto ao mérito educacional 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que 
aprovou parecer favorável com duas emendas.

A Emenda no 01-CE se limita a alterar a ementa 
do projeto, que passaria a ser altera o art 2º da Lei nº 
10.880, de 9 de junho de 2004, para incluir no Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 
a assistência financeira ao transporte intermunicipal 
de alunos da educação superior.

Entendemos que a ementa proposta pela CE é 
mais enxuta e está mais de acordo com a boa técnica 
legislativa. Ela merece ser acolhida.

A Emenda nº 02-CE acrescenta várias altera-
ções. O auxílio fica delimitado a Municípios que não 
possuam instituição de ensino superior. A distância 
a ser percorrida é limitada em 200 km. Além disso, o 
projeto passa a estabelecer que o cálculo dos recur-
sos financeiros a serem repassados seria detalhado 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 39919 

em regulamento. Outras modificações dizem respeito à 
nomenclatura empregada no projeto, que passa a ser 
adaptada aos termos utilizados pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação.

Todas as alterações propostas pela Emenda nº 
02-CE aperfeiçoam o projeto. Vemos com simpatia a 
ideia de delimitar o auxílio financeiro a Municípios que 
não possuam instituição de ensino superior. Tal medida 
teria o objetivo meritório de coibir abusos e ineficiên-
cias na execução do programa.

Estamos também de acordo com o limite de du-
zentos quilômetros diários para a distância a ser per-
corrida pelo sistema de transporte universitário inter-
municipal. Viagens mais longas, além de aumentar o 
custo do programa, submeteriam os alunos a longo 
confinamento em ônibus escolares, com redução do 
tempo que podem dedicar aos estudos.

A análise da proposta em sua versão aprova-
da pela CE não aponta erros de técnica legislativa, 
nem vícios de natureza constitucional. Nada temos 
a opor ao projeto no que diz respeito aos aspec-
tos jurídicos.

Por outro lado, podem ser levantadas dúvidas 
sobre a compatibilidade do projeto com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000). Entendemos, contudo, que tais 
questionamentos, caso venham a aflorar, seriam in-
fundados. O PLS nº 526/2009 não amplia necessa-
riamente a despesa pública. Ele tão-somente propõe 
alterações nos critérios de distribuição dos recursos 
financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Trans-
porte do Escolar (PNATE), o qual foi criado pela Lei 
nº 10.880, de 2004.

A análise da proposta quanto ao mérito também 
é positiva. O PLS tem por objetivo facilitar o acesso 
à universidade por parte de estudantes que moram 
em municípios desprovidos de instituições de ensino 
superior. É sabido que muitos beneficiários do Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES) não dispõem de recursos para pagar o trans-
porte escolar.

Além disso, o Brasil precisa aumentar o nível de 
escolarização dos jovens brasileiros, pois ainda esta-
mos distantes de cumprir a meta do Plano Nacional 
de Educação, que é a matrícula de 30% dos jovens 
brasileiros no ensino superior.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2009, com as 
duas emendas aprovadas pela Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte.

Sala da Comissão, – Senador Paulo Paim, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Benedito de Lira

I – Relatório

Está em pauta o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
526, de 2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, 
cujo objetivo é incluir, no Programa Nacional de Trans-
porte do Escolar (PNATE), a assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de estudantes universitários.

Para tanto, o projeto altera a Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, que, entre outras coisas, instituiu o 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

O projeto é composto de dois artigos.
O artigo 1º altera o caput e os §§ 1º e 4º do art. 

2º da referida Lei nº 10.880/2004, que, segundo a 
nova versão, passaria a oferecer transporte escolar 
aos alunos universitários residentes em Municípios 
distantes daquele em que se localiza a instituição de 
ensino superior. Seriam também, incluídos no montante 
dos recursos financeiros repassados pela União para 
a execução do PNATE, verbas calculadas com base 
no número de alunos universitários que utilizarem o 
transporte escolar intermunicipal oferecido pelo res-
pectivo ente federativo e na quilometragem percorrida.

O art. 2º é a cláusula de vigência. A lei em que 
o projeto se transformar terá início noventa dias após 
sua publicação.

O PLS defende a assistência federal ao transporte 
intermunicipal de universitários com base no inciso V 
do art. 208 da Constituição, que afirma que o dever do 
Estado com a educação é efetivado mediante o acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um.

O projeto foi distribuído para a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esportes (CE) e para esta Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), a quem cabe a de-
cisão terminativa.

Submetido à CE, o projeto foi aprovado, em 22 de 
junho de 2010, com duas emendas, ambas de autoria 
do relator, Senador Augusto Botelho.

Nesta Comissão de Assuntos Econômicos, não 
foram apresentadas emendas.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
99, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar sobre aspectos econômicos e financeiros de 
qualquer medida que lhe seja submetida.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 526, de 
2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, tem 
o objetivo de incluir no Programa Nacional de Trans-
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porte do Escolar (PNATE) a assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de estudantes universitários.

Ou seja, o projeto visa incluir, nos recursos fi-
nanceiros repassados pela União no âmbito do PNA-
TE verbas calculadas com base no número de alunos 
universitários que utilizarem o transporte escolar in-
termunicipal oferecido pelo respectivo ente federativo 
e na quilometragem percorrida.

Trata-se, em suma, de mais uma proposta volta-
da para a democratização do acesso à Universidade. 
O projeto foi analisado quanto ao mérito educacional 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que 
aprovou parecer favorável com duas emendas.

A Emenda nº 01 – CE se limita a alterar a ementa 
do projeto, que passaria a ser altera o art. 2º da Lei nº 
10.880, de 9 de junho de 2004, para incluir no Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 
a assistência financeira ao transporte intermunicipal 
de alunos da educação superior.

A Emenda nº 02 – CE acrescenta várias alterações. 
O auxílio fica delimitado a Municípios que não possuam 
instituição de ensino superior. A distância a ser percor-
rida é limitada em 200 km. Além disso, o projeto passa 
a estabelecer que o cálculo dos recursos financeiros a 
serem repassados seria detalhado em regulamento. Ou-
tras modificações dizem respeito à nomenclatura empre-
gada no projeto, que passa a ser adaptada aos termos 
utilizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Entendemos que as duas alterações propostas 
pela Emenda nº 02 – CE aperfeiçoam o projeto. Mas, 
ao analisar o projeto de lei em sua totalidade, não pode-
mos deixar de apontar algumas impropriedades graves.

Em primeiro lugar, parece haver incompatibilida-
de do projeto com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). Ao 
incluir, no Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar, a assistência financeira ao transporte in-
termunicipal de estudantes universitários, a proposição 
cria, indiretamente, uma despesa de caráter continu-
ado. Tal despesa não pode ser financiada a partir da 
principal fonte orçamentária do PNATE, a cota federal 
do salário-educação, porque, segundo o art. 212, § 5º, 
da Constituição, a referida cota destina-se à educação 
básica pública. Ou seja, não é permitido o uso de ver-
ba com o ensino universitário. Logo, seria necessário 
alocar verba adicional, o que caracterizaria a criação 
de nova despesa de caráter continuado.

Assim sendo, o PLS em questão está em desa-
cordo com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, o qual determina, entre outras coisas, o seguinte:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes;

II – declaração do ordenador da despesa 
de que o aumento tem adequação orçamentá-
ria e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com 
a lei de diretrizes orçamentárias;

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

Em segundo lugar, o projeto não atende aos 
requisitos formais de constitucionalidade. Ele realiza 
alterações no PNATE, um programa do Governo Fe-
deral. Ao fazê-lo, o projeto, na visão de alguns juris-
tas, invadiria competência privativa do Presidente da 
República, contrariando o que dispõe o art. 84, inciso 
II, da Constituição Federal.

Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de 
Estado;

II – exercer, com o auxílio dos Ministros 
de Estado, a direção superior da administra-
ção federal;

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

Ambas as falhas são graves e não poderiam ser 
desconsideradas.

Embora tenhamos simpatia pela proposta de fa-
cilitar o acesso à universidade por parte de estudantes 
que moram em Municípios desprovidos de instituições 
de ensino superior, não podemos ignorar o fato de que 
o projeto está em desacordo com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e com a Constituição Federal. Assim 
sendo, não podemos acolhê-lo.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela REJEIÇÃO do 
Projeto de Lei do Senado no 526, de 2009.

Sala da Comissão, – Senador Benedito de Lira, 
Relator.

VOTO VENCIDO

Relator: Senador Benedito de Lira
Relator ad hoc: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Está em pauta o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
526, de 2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, 
cujo objetivo é incluir, no Programa Nacional de Trans-
porte do Escolar (PNATE), a assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de estudantes universitários.

Para tanto, o projeto altera a Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, que, entre outras coisas, instituiu o 
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Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

O projeto é composto de dois artigos.
O artigo 1º altera o caput e os §§ 1º e 4º do art. 

2º da referida Lei nº 10.880/2004, que, segundo a 
nova versão, passaria a oferecer transporte escolar 
aos alunos universitários residentes em municípios 
distantes daquele em que se localiza a instituição de 
ensino superior. Seriam também incluídos no montante 
dos recursos financeiros repassados pela União para 
a execução do PNATE, verbas calculadas com base 
no número de alunos universitários que utilizarem o 
transporte escolar intermunicipal oferecido pelo res-
pectivo ente federativo e na quilometragem percorrida.

O art. 2º é a cláusula de vigência. A lei em que 
o projeto se transformar terá início noventa dias após 
sua publicação.

O PLS defende a assistência federal ao transporte 
intermunicipal de universitários com base no inciso V 
do art. 208 da Constituição, que afirma que o dever do 
Estado com a educação é efetivado mediante o acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um.

O projeto foi distribuído para a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esportes (CE) e para esta Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), a quem cabe a de-
cisão terminativa.

Submetido à CE, o projeto foi aprovado, em 22 de 
junho de 2010, com duas emendas, ambas de autoria 
do relator, Senador Augusto Botelho.

Nesta Comissão de Assuntos Econômicos, não 
foram apresentadas emendas.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
99, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar sobre aspectos econômicos e financeiros de 
qualquer medida que lhe seja submetida.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 526, de 
2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, tem 
o objetivo de incluir no Programa Nacional de Trans-
porte do Escolar (PNATE) a assistência financeira ao 
transporte intermunicipal de estudantes universitários.

Ou seja, o projeto visa incluir, nos recursos fi-
nanceiros repassados pela União no âmbito do PNA-
TE verbas calculadas com base no número de alunos 
universitários que utilizarem o transporte escolar in-
termunicipal oferecido pelo respectivo ente federativo 
e na quilometragem percorrida.

Trata-se, em suma, de mais uma proposta volta-
da para a democratização do acesso à Universidade. 
O projeto foi analisado quanto ao mérito educacional 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que 
aprovou parecer favorável com duas emendas.

A Emenda nº 01 – CE se limita a alterar a ementa 
do projeto, que passaria a ser altera o art 2º da Lei nº 
10.880, de 9 de junho de 2004, para incluir no Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 
a assistência financeira ao transporte intermunicipal 
de alunos da educação superior.

A Emenda no 02 – CE acrescenta várias altera-
ções. O auxílio fica delimitado a Municípios que não 
possuam instituição de ensino superior. A distância 
a ser percorrida é limitada em 200 km. Além disso, o 
projeto passa a estabelecer que o cálculo dos recur-
sos financeiros a serem repassados seria detalhado 
em regulamento. Outras modificações dizem respeito à 
nomenclatura empregada no projeto, que passa a ser 
adaptada aos termos utilizados pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação.

Entendemos que as duas alterações propostas 
pela Emenda nº 02 – CE aperfeiçoam o projeto. Mas, 
ao analisar o projeto de lei em sua totalidade, não pode-
mos deixar de apontar algumas impropriedades graves.

Em primeiro lugar, parece haver incompatibilida-
de do projeto com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000). Ao 
incluir, no Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar, a assistência financeira ao transporte in-
termunicipal de estudantes universitários, a proposição 
cria, indiretamente, uma despesa de caráter continu-
ado. Tal despesa não pode ser financiada a partir da 
principal fonte orçamentária do PNATE, a cota federal 
do salário-educação, porque, segundo o art. 212, § 5º, 
da Constituição, a referida cota destina-se à educação 
básica pública. Ou seja, não é permitido o uso de ver-
ba com o ensino universitário. Logo, seria necessário 
alocar verba adicional, o que caracterizaria a criação 
de nova despesa de caráter continuado.

Assim sendo, o PLS em questão está em desa-
cordo com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, o qual determina, entre outras coisas, o seguinte:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes;

II – declaração do ordenador da despesa 
de que o aumento tem adequação orçamentá-
ria e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com 
a lei de diretrizes orçamentárias;

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

Em segundo lugar, o projeto não atende aos 
requisitos formais de constitucionalidade. Ele realiza 
alterações no PNATE, um programa do Governo Fe-
deral. Ao fazê-lo, o projeto, na visão de alguns juris-
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tas, invadiria competência privativa do Presidente da 
República, contrariando o que dispõe o art. 84, inciso 
II, da Constituição Federal.

Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República: 

I – nomear e exonerar os Ministros de 
Estado;

II – exercer, com o auxílio dos Ministros 
de Estado, a direção superior da administra-
ção federal;

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

Ambas as falhas são graves e não poderiam ser 
desconsideradas.

Embora tenhamos simpatia pela proposta de fa-
cilitar o acesso à universidade por parte de estudantes 
que moram em Municípios desprovidos de instituições 
de ensino superior, não podemos ignorar o fato de que 
o projeto está em desacordo com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e com a Constituição Federal. Assim 
sendo, não podemos acolhê-lo.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela REJEIÇÃO do 
Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2009.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Benedito de Lira, Relator – Senador Romero 
Jucá, Relator ad hoc.

PARECERES NºS 1.043 E 1.044, DE 2011

Sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 325 e 356, de 2008, de autoria, respec-
tivamente, dos Senadores Sérgio Zambiasi 
e Osmar Dias, que alteram a Lei nº 8.541, 
de 23 de dezembro de 1992, para isentar do 
imposto de renda da pessoa física a remu-
neração percebida pelo serviço licenciado 
para tratamento de doenças graves.

PARECER Nº 1.043, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Raimundo Colombo

I – Relatório

Vêm ao exame desta Comissão os Projetos de 
Lei do Senado (PLS) nº 325 e 356, de 2008, de auto-
ria, respectivamente, dos Senadores Sérgio Zambia-
si e Osmar Dias, que apresentam ementas idênticas, 
acima transcritas.

As proposições estabelecem isenção do impos-
to de renda para a remuneração percebida pelo ser-
vidor público licenciado para tratamento das doenças 
enunciadas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, 
de 1988, e no § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995.

Informam os autores dos projetos que o inciso 
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, concede isen-
ção do imposto de renda de pessoas físicas aos pro-
ventos de aposentadoria ou reforma percebidos por 
portadores de algumas moléstias graves. Contudo, a 
isenção não se estende à remuneração paga a servi-
dor público ativo, que está licenciado para tratamento 
dessas mesmas moléstias.

Aditam que a intenção original do inciso XIV do 
art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, foi atender ao princí-
pio da capacidade contributiva. O objetivo é, portanto, 
desonerar contribuintes que, em virtude de situações 
pessoais, têm despesas maiores e possuem menor 
disponibilidade econômica, o que se aplica aos por-
tadores, de moléstias graves, que são obrigados a 
incorrer em gastos extras consideráveis. Ao não es-
tender o benefício aos servidores da ativa afastados 
para tratamento, a lei criou situação desigual e injusta, 
que buscamos corrigir com este projeto.

Não foram apresentadas emendas aos projetos, 
que foram despachados ao exame desta Comissão e, 
em caráter terminativo, a de Assuntos Econômicos.

II – Análise

No tocante aos aspectos de mérito de compe-
tência desta Comissão, as proposições sob exame 
merecem aprovação.

Efetivamente, os PLS nºs 325 e 356, de 2008, 
de um lado, homenageiam o princípio da isonomia, ao 
tratar igualmente pessoas na mesma situação, permi-
tindo que a renda percebida pelos servidores públicos 
afastados por doença seja isenta de imposto, como 
ocorre com os empregados da iniciativa privada.

De outra parte, os projetos estendem, de forma 
correta, os comandos constantes nas Leis nºs 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, 8.541, de 23 de dezem-
bro de 1992, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que dispõem sobre hipóteses em que o diagnóstico de 
doenças graves gera o direito a isenção do imposto de 
renda incidente sobre os proventos de aposentadoria.

O benefício é dado aos portadores de moléstia 
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, es-
clerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanse-
níase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anqui-
losante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 
contaminação por radiação, síndrome da imunodefici-
ência adquirida e fibrose cística.

Trata-se de normas que têm como objetivo benefi-
ciar o doente, possibilitando-o utilizar o valor do imposto 
para custear o tratamento da enfermidade. Entretanto, 
o mesmo benefício não é estendido aos trabalhadores 
doentes que estão apenas afastados para tratamento, 
o que é extremamente injusto.
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Em síntese, as proposições em exame corrigem 
distorção da legislação vigente, assegurando procedi-
mentos para a proteção e defesa da saúde.

III – Voto

Ante o exposto, considerando a precedência pre-
vista no art. 260, II, b, do Regimento Interno do Senado 
Federal, votamos pela aprovação do PLS nº 325, de 
2008, e pelo arquivamento do PLS nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, – Raimundo Colombo, Re-
lator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Assuntos Sociais, em reunião 
realizada nesta data, aprova o relatório do Senador 
Raimundo Colombo, que passa a constituir Parecer 
da CAS, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 325, de 2008 e pelo arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. –  
Senadora Rosalba Ciarlini, Presidente.
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PARECER Nº 1.044, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Humberto Costa
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

Os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 325 e 
356, de 2008, apresentados, respectivamente, pe-
los Senadores Sérgio Zambiasi e Osmar Dias, de 
ementas idênticas, pretendem isentar do imposto de 
renda (IR) a remuneração de servidor público licen-
ciado para tratamento das doenças listadas no inciso 
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, e no § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995. Para realizar esse intento, no 
art. 1º, eles alteram o art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 
de dezembro de 2002.

O art. 2º e o parágrafo único do art. 3º do PLS 
nº 325, de 2008, preveem as medidas para adequar 
o projeto às exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O caput do art. 3º é a cláusula de vigência.

A justificação aos projetos argumenta que a isen-
ção de imposto de renda hoje concedida sobre pro-
ventos de aposentadoria ou reforma percebidos por 
pessoas físicas acometidas das moléstias listadas no 
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, não é 
extensiva à remuneração do servidor público ativo li-
cenciado para tratamento dessas mesmas doenças. 
Já os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas 
decorrentes do auxílio-doença pago pela previdência 
oficial dos entes federados e pelas entidades de pre-
vidência privada são isentos do IR, por força do art. 
48 da Lei nº 8.541, de 1992. Segundo os autores, os 
projetos viriam a corrigir a anomalia, que hoje trata dife-
rentemente casos análogos, em afronta aos princípios 
da isonomia e da capacidade contributiva.

A tramitação conjunta dos projetos é decorrente 
da aprovação do Requerimento nº 4, de 2009.

O parecer da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) concluiu pela aprovação do PLS nº 325, de 
2008, e pelo arquivamento do PLS nº 356, de 2008, 
por força da precedência preconizada pelo art. 260, II, 
b, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

II – Análise

Como previsto pelo art. 99, IV, combinado com 
o art. 91, caput e inciso I, ambos do RISF, os projetos 
de lei de autoria de senador que tratam de tributos de-

vem ser analisados por esta Comissão de Assuntos 
Econômicos em caráter terminativo.

A competência do Congresso Nacional para le-
gislar sobre direito tributário está fundamentada pelos 
arts. 24, I, e 48, I, da Constituição Federal (CF), sen-
do a iniciativa parlamentar amparada pelo seu art. 61. 
Adicionalmente, ao tratar exclusivamente de isenção 
de tributo, os projetos atendem à exigência do art. 
150, § 6º, da CF.

No mérito, embora respeitáveis os argumen-
tos adotados pela CAS para opinar pela aprovação 
da matéria, entendemos que, contrariamente ao que 
apregoam, os projetos pecam pela falta de isonomia. 
Evidentemente, trata-se de situações bastante díspa-
res, que não permitem a invocação do princípio. Isso 
porque o valor do auxílio-doença pago pela previdência 
oficial corresponde a 91% do salário benefício, obtido 
pela média aritmética simples dos maiores salários 
de contribuição, devendo, ainda, respeitar o teto sala-
rial da Previdência Social, atualmente no valor de R$ 
3.038,99, o que não ocorre com a remuneração do 
servidor, que é percebida integralmente.

Além disso, com relação aos requisitos de res-
ponsabilidade fiscal da Lei Complementar (LCP) nº 
101, de 4 de maio de 2000, embora o PLS nº 325, de 
2008, determine ao Poder Executivo que implemente 
medidas necessárias para atendimento das exigên-
cias previstas, entendemos que a proposição apenas 
transferiu responsabilidades, deixando de cumprir a 
obrigação imposta pelo art. 14 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Por último, vale lembrar as consequências nega-
tivas da renúncia fiscal no âmbito do imposto de renda 
em relação às transferências constitucionais aos de-
mais entes federativos. Como se sabe, por determina-
ção do art. 159, inciso I, da Constituição Federal, 48% 
da receita obtida com o IR devem ser entregues pela 
União aos demais entes federativos, via Fundos de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como via fundos constitucionais de 
desenvolvimento regional das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela REJEIÇÃO do 
PLS nº 325, de 2008, e do PLS nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Senador Humberto Costa, Relator – Senador Edu-
ardo Suplicy, Relator ad hoc.
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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 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:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;
....................................................................................

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2º XII, g. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
....................................................................................

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;

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acordo 
com os planos regionais de desenvolvimento, fican-
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à Região, na forma que a 
lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 
mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 55, 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.

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

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 se-
guintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
....................................................................................

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma 
motivada por acidente em serviço e os percebidos pe-
los portadores de moléstia profissional, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkin-
son, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, 
com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei 
nº 11.052, de 2004)

LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992

Altera a legislação do Imposto de Ren-
da e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os 

rendimentos percebidos pelas pessoas físicas de-
correntes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, 
auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pa-
gos pela previdência oficial da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de 
previdência privada. (Redação dada pela lei nº 9.250, 
de 1995)
....................................................................................

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para 

efeito do reconhecimento de novas isenções de que 
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988 com a redação dada pelo 
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a 
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pe-
ricial emitido por serviço médico oficial, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
....................................................................................

§ 2º Na relação das moléstias a que se refere o 
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988 com a redação dada pelo art. 47 da Lei 
nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a 
fibrose cística (mucoviscidose).
....................................................................................

Of. nº 355/2011/CAE

Brasília, 27 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 nes-
ta data, o Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2008, 
que “altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, 
para isentar do imposto de renda da pessoa física a 
remuneração percebida pelo servidor licenciado para 
tratamento de doenças graves”, e o Projeto de Lei do 
Senado nº 356, de 2008, que “altera a Lei nº 8.541, 
de 23 de dezembro de 1992, para isentar do imposto 
de renda da pessoa física a remuneração percebida 
pelo servidor licenciado para tratamento de doenças 
graves”, que tramitam em conjunto.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO  RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Delcídio Amaral

I – Relatório

Os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 325 e 
356, de 2008, de autoria dos Senadores Sérgio Zam-
biasi e Osmar Dias, respectivamente, que apresen-
tam ementas de igual teor, têm o mesmo objetivo de 
isentar do imposto de renda a remuneração percebida 
pelo Servidor público licenciado para tratamento das 
doenças enunciadas no inciso XIV do art. 6º da Lei no 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no § 2º do art. 
30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o que 
fazem, no art. 1º, mediante alteração do art. 48 da Lei 
nº 8.541, de 23 de dezembro de 2002.

O art. 2º e o parágrafo único do art. 3º do PLS 
nº 325, de 2008, contêm medidas de adequação da 
proposição a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo o 
caput do art. 3º a sua cláusula de vigência.

De acordo com a justificação, que também é igual 
nos dois projetos, a isenção de imposto de renda con-
cedida sobre proventos de aposentadoria ou reforma 
percebidos por pessoas físicas acometidas das molés-
tias listadas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 
1988, não se estende a remuneração paga a servidor 
público ativo que está licenciado para tratamento dessas 
mesmas doenças. Já os rendimentos percebidos pelas 
pessoas físicas decorrentes do auxílio-doença pago pela 
previdência oficial dos entes federados e pelas entidades 
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de previdência privada são isentos do imposto de renda, 
a teor do art. 48 da Lei nº 8.541, de 1992. Os projetos 
visam, portanto corrigir situação normativa que fere os 
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

As proposições tramitam em conjunto, em ra-
zão da aprovação, pelo Plenário do Senado Fede-
ral, em 12 de fevereiro de 2009, do Requerimento 
nº 4, de 2009.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS), com 
fundamento na precedência prevista no art. 260, II, 
b, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
opinou pela aprovação do PLS nº 325, de 2008, e pelo 
arquivamento do PLS nº 356, de 2008.

II – Análise

A competência da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos para opinar, em caráter terminativo, sobre as 
proposições advêm do art. 99, I, combinado com o art. 
91, caput e inciso I, ambos do RISF.

Sob o prisma constitucional, a competência do 
Congresso Nacional para legislar sobre direito tribu-
tário está amparada pelos arts. 24, I, e 48, I, da Cons-
tituição Federal (CF), sendo a iniciativa parlamentar 
fundamentada em seu art. 61. Os projetos atendem 
também à exigência do art. 150, § 6º, da CF, que deter-
mina a necessidade de lei exclusiva para a concessão 
de benefícios fiscais, entre eles a isenção de tributos, 
como é o caso.

Quanto ao mérito, concordamos com o parecer 
aprovado na CAS, em que se afirma que, efetivamente, 
os PLS nºs 325 e 356, de 2008 (...), homenageiam o 
princípio da isonomia, ao tratar igualmente pessoas na 
mesma situação, permitindo que a renda percebida pelos 
servidores públicos afastados por doença seja isenta de 
imposto, como ocorre com os empregados da iniciativa 
privada, estendendo, corretamente, a esses servidores 
ativos licenciados os benefícios constantes nas Leis nºs 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 8.541, de 23 de de-
zembro de 1992, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que dispõem sobre hipóteses em que o diagnóstico de 
doenças graves gera o direito à isenção do imposto de 
renda incidente sobre os proventos de aposentadoria.

Com relação à Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, entendemos que o PLS nº 325, de 2008, 
contém as necessárias cautelas para o atendimento aos 
requisitos de responsabilidade fiscal nela expressos.

Finalmente, ressaltamos que a técnica legislati-
va empregada é consentânea com os ditames da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Ante as razões expostas e, igualmente, consi-
derando a precedência prevista no art. 260, II, b, do 

Regimento Interno do Senado Federal, somos pela 
APROVAÇÃO do PLS nº 325, de 2008, e pelo arqui-
vamento do PLS nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, de de 2009. – Senador Del-
cídio do Amaral, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Humberto Costa

I – Relatório

Os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 325 e 
356, de 2008, apresentados, respectivamente, pelos 
Senadores Sérgio Zambiasi e Osmar Dias, de emen-
tas idênticas, pretendem isentar do imposto de renda 
(IR) a remuneração de servidor público licenciado para 
tratamento das doenças listadas no inciso XIV do art. 
6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no 
§ 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995. Para realizar esse intento, no art. 1º, eles alteram 
o art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 2002.

O art. 2º e o parágrafo único do art. 3º do PLS nº 
325, de 2008, preveem as medidas necessárias para 
adequar o projeto às exigências da Lei de Responsabili-
dade Fiscal. O caput do art. 3º é a cláusula de vigência.

A justificação aos projetos argumenta que a isen-
ção de imposto de renda hoje concedida sobre pro-
ventos de aposentadoria ou reforma percebidos por 
pessoas físicas acometidas das moléstias listadas no 
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, não é 
extensiva à remuneração do servidor público ativo li-
cenciado para tratamento dessas mesmas doenças. 
Já os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas 
decorrentes do auxílio-doença pago pela previdência 
oficial dos entes federados e pelas entidades de pre-
vidência privada são isentos do IR, por força do art. 
48 da Lei nº 8.541, de 1992. Os projetos viriam a cor-
rigir a anomalia, que hoje trata diferentemente casos 
análogos, em afronta aos princípios da isonomia e da 
capacidade contributiva.

A tramitação conjunta dos projetos é decorrente 
da aprovação do Requerimento nº 4, de 2009.

O parecer da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) concluiu pela aprovação do PLS nº 325, de 
2008, e pelo arquivamento do PLS nº 356, de 2008, 
por força da precedência preconizada pelo art. 260, II, 
b, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

II – Análise

Como previsto pelo art. 99, IV, combinado com 
o art. 91, caput e inciso I, ambos do RISF, os projetos 
de lei de autoria de senador que tratam de tributos de-
vem ser analisados por esta Comissão de Assuntos 
Econômicos em caráter terminativo.
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A competência do Congresso Nacional para le-
gislar sobre direito tributário está fundamentada pelos 
arts. 24, I, e 48, I, da Constituição Federal (CF), sen-
do a iniciativa parlamentar amparada pelo seu art. 61. 
Adicionalmente, ao tratar exclusivamente de isenção 
de tributo, os projetos atendem à exigência do art. 
150, § 6º, da CF.

No mérito, pouco resta a acrescentar aos argu-
mentos acatados pela CAS para opinar pela aprova-
ção da matéria. É fato que, efetivamente, os PLS nºs 
325 e 356, de 2008(...), homenageiam o princípio da 
isonomia, ao tratar igualmente pessoas na mesma si-
tuação, permitindo que a renda percebida pelos ser-
vidores públicos afastados por doença seja isenta de 
imposto, como ocorre com os empregados da iniciativa 
privada, estendendo, de maneira justa, aos servidores 
ativos licenciados os benefícios constantes nas Leis 
nºs 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 8.541, de 23 
de dezembro de 1992, e 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, que dispõem sobre hipóteses em que o diag-
nóstico de doenças graves gera o direito à isenção 
do imposto de renda incidente sobre os proventos de 
aposentadoria.

Com relação aos requisitos de responsabilida-
de fiscal da Lei Complementar (LCP) nº 101, de 4 de 
maio de 2000, nenhuma restrição, visto que o PLS nº 
325, de 2008, contém as medidas necessárias para 
atendimento das exigências nela previstas.

Por último, consignamos que a técnica legislativa 
usada na elaboração das proposições está de acordo 
com as determinações da LCP nº 95, de 26 de feve-
reiro de 1998.

III – Voto

Diante do exposto e considerando a precedência 
prevista no Regimento Interno do Senado Federal (art. 
260, II, b), o voto é pela APROVAÇÃO do PLS nº 325, 
de 2008, e pelo arquivamento do PLS nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, – Senador Humberto Cos-
ta, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Humberto Costa

I – Relatório

Os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 325 e 
356, de 2008, apresentados, respectivamente, pelos 
Senadores Sérgio Zambiasi e Osmar Dias, de emen-
tas idênticas, pretendem isentar do imposto de renda 
(IR) a remuneração de servidor público licenciado para 
tratamento das doenças listadas no inciso XIV do art. 
6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no 
§ 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995. Para realizar esse intento, no art. 1º, eles alteram 
o art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 2002.

O art. 2º e o parágrafo único do art. 3º do PLS 
nº 325, de 2008, preveem as medidas para adequar 
o projeto às exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O caput do art. 3º é a cláusula de vigência.

A justificação aos projetos argumenta que a isen-
ção de imposto de renda hoje concedida sobre pro-
ventos de aposentadoria ou reforma percebidos por 
pessoas físicas acometidas das moléstias listadas no 
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, não é 
extensiva à remuneração do servidor público ativo li-
cenciado para tratamento dessas mesmas doenças. 
Já os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas 
decorrentes do auxílio-doença pago pela previdência 
oficial dos entes federados e pelas entidades de pre-
vidência privada são isentos do IR, por força do art. 
48 da Lei nº 8.541, de 1992. Segundo os autores, os 
projetos viriam a corrigir a anomalia, que hoje trata dife-
rentemente casos análogos, em afronta aos princípios 
da isonomia e da capacidade contributiva.

A tramitação conjunta dos projetos é decorrente 
da aprovação do Requerimento nº 4, de 2009.

O parecer da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) concluiu pela aprovação do PLS nº 325, de 
2008, e pelo arquivamento do PLS nº 356, de 2008, 
por força da precedência preconizada pelo art. 260, II, 
b, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

II – Análise

Como previsto pelo art. 99, IV, combinado com 
o art. 91, caput e inciso I, ambos do RISF, os projetos 
de lei de autoria de senador que tratam de tributos de-
vem ser analisados por esta Comissão de Assuntos 
Econômicos em caráter terminativo.

A competência do Congresso Nacional para le-
gislar sobre direito tributário está fundamentada pelos 
arts. 24, I, e 48, I, da Constituição Federal (CF), sen-
do a iniciativa parlamentar amparada pelo seu art. 61. 
Adicionalmente, ao tratar exclusivamente de isenção 
de tributo, os projetos atendem à exigência do art. 
150, § 6º, da CF.

No mérito, embora respeitáveis os argumen-
tos adotados pela CAS para opinar pela aprovação 
da matéria, entendemos que, contrariamente ao que 
apregoam, os projetos pecam pela falta de isonomia. 
Evidentemente, trata-se de situações bastante díspa-
res, que não permitem a invocação do princípio. Isso 
porque o valor do auxílio-doença pago pela previdência 
oficial corresponde a 91% do salário benefício, obtido 
pela média aritmética simples dos maiores salários 
de contribuição, devendo, ainda, respeitar o teto sala-
rial da Previdência Social, atualmente no valor de R$ 
3.038,99, o que não ocorre com a remuneração do 
servidor, que é percebida integralmente.

Além disso, com relação aos requisitos de res-
ponsabilidade fiscal da Lei Complementar (LCP) nº 
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101, de 4 de maio de 2000, embora o PLS nº 325, de 
2008, determine ao Poder Executivo que implemente 
medidas necessárias para atendimento das exigên-
cias previstas, entendemos que a proposição apenas 
transferiu responsabilidades, deixando de cumprir a 
obrigação imposta pelo art. 14 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Por último, vale lembrar as consequências nega-
tivas da renúncia fiscal no âmbito do imposto de renda 
em relação às transferências constitucionais aos de-
mais entes federativos. Como se sabe, por determina-
ção do art. 159, inciso I, da Constituição Federal, 48% 
da receita obtida com o IR devem ser entregues pela 
União aos demais entes federativos, via Fundos de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como via fundos constitucionais de 
desenvolvimento regional das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste.

III – Voto

Diante do exposto, o voto e pela REJEIÇÃO do 
PLS nº 325, de 2008, e do PLS nº 356, de 2008.

Sala da Comissão, – Senador Humberto Cos-
ta, Relator.

PARECER Nº 1.045, DE 2011

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 194, 
de 2008 (nº 612/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Ricardo Izar), que altera o art. 
18 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre o controle sanitá-
rio do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências, para permitir que far-
mácias e drogarias disponibilizem serviços 
de aferição da pressão arterial.

Relator: Senador Blairo Maggi

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 194, de 
2008, altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 17 de de-
zembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitá-
rio do comércio de medicamentos, para permitir que 
farmácias e drogarias ofereçam serviço de aferição 
da pressão arterial.

O projeto em apreciação amplia o atendimento 
ao público, já facultado às farmácias e drogarias pelo 
dispositivo que está sendo alterado, de aplicação de 
injeções a cargo de técnico habilitado, para permitir, 
também, a aferição da pressão arterial.

O projeto explicita, ademais, que esses atendi-
mentos – aplicação de injeções e aferição da pressão 

arterial – devem ser desvinculados da aquisição de 
quaisquer produtos.

A proposição é justificada pela importância sa-
nitária da hipertensão arterial em nosso País e pela 
contribuição que a medida traria para ampliar o aces-
so da população à aferição de sua pressão, sem ne-
cessidade de sobrecarregar outros serviços de saúde.

Na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado 
o relatório do Senador Mozarildo Cavalcanti pela apro-
vação do projeto com uma emenda que apresentou, 
excluindo a expressa previsão da desvinculação da 
aquisição de produto e impondo a gratuidade.

Encaminhada à votação em Plenário e anuncia-
da a matéria, foi aprovado requerimento de autoria do 
Senador Romero Jucá, solicitando que a matéria fosse 
apreciada, também, por esta Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

II – Análise

Compete a esta Comissão opinar sobre assuntos 
atinentes à defesa do consumidor afetados pela ma-
téria do projeto quais sejam a melhoria das relações 
de fornecedores e consumidores e as condições de 
concorrência (Regimento Interno do Senado Federal, 
art. 102-A, III, a e f).

No que se refere à constitucionalidade da pro-
posição, observa-se que a União é competente para 
legislar a respeito do tema, a teor do art. 24, V e da 
Constituição Federal (CF).

Quanto à espécie normativa a ser utilizada, ve-
rifica-se que a escolha por um projeto de lei ordinária 
se revela correta, pois a matéria não está reservada 
pela CF à lei complementar.

No que concerne à juridicidade, a proposição se 
afigura irretocável, porquanto: i) o meio eleito para o 
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via 
edição de lei) é o adequado; ii) a matéria nela vertida 
inova o ordenamento jurídico; iii) possui o atributo da 
generalidade; iv) afigura-se dotada de potencial coer-
citividade; e v) revela-se compatível com os princípios 
diretores do sistema de direito pátrio.

A matéria veiculada não é de iniciativa privativa 
do Presidente da República (art. 61, § 1º, da CF) nem 
está no rol das competências exclusivas do Congres-
so Nacional ou de qualquer de suas Casas, expresso 
nos arts. 49, 51 e 52 da CF.

Não há ressalva a fazer no tocante à técnica le-
gislativa empregada.

No mérito, a possibilidade de oferta da aferição 
da pressão arterial como um serviço gratuito por parte 
de farmácias e drogarias favorece, a nosso ver, a qua-
lificação das relações de consumo entre as farmácias 
e seus pacientes (consumidores) e não cria condições 
favorecedoras de concorrência desleal.
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A proibição de condicionar a prestação do ser-
viço à aquisição de produtos, por sinal, já faz parte de 
nosso ordenamento jurídico: trata-se do art. 39, I, da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor – CDC), que tipifica como prá-
tica abusiva a “venda casada”. O projeto, assim, não 
altera a forma sob a qual esses atendimentos podem 
ser fornecidos.

No que se refere à Emenda nº 1 – CAS, enten-
demos que deve ser mantida a expressa proibição da 
“venda casada”, mas não se pode impor a gratuida-
de do serviço de aferição da pressão arterial às far-
mácias e drogarias. O objetivo do projeto é facilitar a 

prestação do serviço, que poderá ser gratuito, e não 
criar imposições.

Assim, a redação original do projeto, tal como 
aprovado pela Câmara, é mais adequada, devendo 
ser mantida.

III – Voto

Em vista do exposto, nosso parecer é pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008, 
e pela rejeição da Emenda nº 1 – CAS:

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Blairo Maggi, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre: 
V – produção e consumo;
XII – previdência social, proteção e defesa da 

saúde;
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional:
....................................................................................

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados:
....................................................................................

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal:
....................................................................................

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:
....................................................................................

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insu-
mos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 18. É facultado à farmácia ou drogaria man-

ter serviço de atendimento ao público para aplicação 
de injeções a cargo de técnico habilitado, observada 
a prescrição médica.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)

I – condicionar o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Blairo Maggi

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 194, de 
2008 (Projeto de Lei nº 612, de 2003, na origem), de 
autoria do Deputado Ricardo Izar, altera o art. 18 da 
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de medicamen-
tos, para permitir que farmácias e drogarias ofereçam 
serviço de aferição da pressão arterial.

O projeto em apreciação amplia o atendimento 
ao público, já facultado às farmácias e drogarias pelo 
dispositivo que está sendo alterado, de aplicação de 
injeções a cargo de técnico habilitado, para permitir, 
também, a aferição da pressão arterial.

O projeto determina, ademais, que esses aten-
dimentos – aplicação de injeções e aferição da pres-
são arterial – passem a ser feitos de forma gratuita e 
desvinculados da aquisição de quaisquer produtos.

A proposição é justificada pela importância sa-
nitária da hipertensão arterial em nosso País e pela 
contribuição que a medida traria para ampliar o aces-
so da população à aferição de sua pressão, sem ne-
cessidade de sobrecarregar outros serviços de saúde.

Na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprova-
do o relatório do Senador Mozarildo Cavalcanti pela 
aprovação do projeto, com uma emenda que exclui a 
expressa previsão da desvinculação da aquisição de 
produto e mantém a gratuidade apenas para a aferição 
da pressão arterial.

Encaminhada à votação em Plenário e anuncia-
da a matéria, foi aprovado requerimento de autoria do 
Senador Romero Jucá, solicitando que a matéria fosse 
apreciada, também, por esta Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

II – Análise

Compete a esta Comissão opinar sobre assuntos 
atinentes à defesa do consumidor afetados pela ma-
téria do projeto, quais sejam, a melhoria das relações 
de fornecedores e consumidores e as condições de 
concorrência (Regimento Interno do Senado Federal, 
art. 102-A, III, a e f).
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No que se refere à constitucionalidade da pro-
posição, observa-se que a União é competente para 
legislar a respeito do tema, a teor do art. 24, V e XII, da 
Constituição Federal (CF). A matéria não é de iniciativa 
privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, da 
CF) nem está no rol das competências exclusivas do 
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, 
expresso nos arts. 49, 51 e 52 da CF.

Quanto à espécie normativa a ser utilizada, ve-
rifica-se que a escolha por um projeto de lei ordinária 
revela-se correta, pois a matéria não está reservada 
pela CF a lei complementar.

No que concerne à juridicidade, a proposição se 
afigura irretocável, porquanto: i) o meio eleito para o 
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via 
edição de lei) é o adequado; ii) a matéria nela vertida 
inova o ordenamento jurídico; iii) possui o atributo da 
generalidade; iv) afigura-se dotada de potencial coer-
citividade; e v) revela-se compatível com os princípios 
diretores do sistema de direito pátrio.

Não há ressalvas a fazer no tocante à técnica 
legislativa empregada.

No mérito, a oferta da aferição da pressão arte-
rial como um serviço gratuito por parte de farmácias 
e drogarias favorece, a nosso ver, a qualificação das 
relações de consumo entre as farmácias e seus pa-
cientes-consumidores e não cria condições favorece-
doras de concorrência desleal.

A proibição de condicionar a prestação do ser-
viço à aquisição de produtos, por sinal, já faz parte 
de nosso ordenamento jurídico: trata-se do art. 39 do 
Código de Defesa do Consumidor, que tipifica como 
abusiva a venda casada.

Por fim, o projeto não altera a forma sob a qual 
esses atendimentos podem ser dispensados, isto é, 
eles continuam sendo facultados às farmácias e dro-
garias, e não tornados obrigatórios.

Quanto à emenda aprovada pela Comissão de 
Assuntos Sociais, é importante verificar que ela contém 
equívocos de técnica legislativa, pois, embora mante-
nha a intenção original do art. 1º do PLC nº 194, de 
2008 – que manda alterar apenas o caput do art. 18 
da Lei nº 5.991, de 1973 –, acrescenta o § 3º a esse 
mesmo artigo.

Ademais, a redação proposta pela emenda diz 
que o caput do art. 18 da Lei nº 5.991, de 1973, passe 
a vigorar com a “seguinte emenda”, quando o correto, 
do ponto de vista técnico-legislativo, seria a “seguinte 
redação”. A emenda acrescenta, também, uma linha 
pontilhada após o parágrafo acrescentado, elemento 
desnecessário no caso, visto que ele – o § 3º – será 
o último dispositivo do art. 18. Há, portanto, necessi-
dade de uma subemenda que corrija tais equívocos.

III – Voto

Em vista do exposto, nosso parecer é pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008, 
com o acatamento da Emenda nº 1 – CAS, na forma 
da seguinte subemenda:

SUBEMENDA Nº – CMA 
(À Emenda nº 1 – CAS ao  

Projeto de Lei Câmara nº 194, de 2008)

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto 
de Lei da Câmara nº 194, de 2008, nos termos da 
Emenda nº 1– CAS:

“Art. 1º O art. 18 da Lei nº 5.991, de 17 
de dezembro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

‘Art. 18. É facultado à farmácia ou droga-
ria manter serviço de atendimento ao público 
para aplicação de injeções, a cargo de técnico 
habilitado e observada a prescrição médica, e 
para aferição da pressão arterial.

 ..............................................................
§ 3º A aferição da pressão arterial a que 

se refere o caput será feita de forma gratui-
ta.’ (NR)”

Sala da Comissão, – Senador Blairo Maggi, 
Relator.

PARECER Nº 1.046, DE 2011

Da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
190, de 2008, do Senador Renato Casagran-
de, que determina a forma de realização de 
campanhas de chamamento dos consumi-
dores (recall), relativas à periculosidade 
de produtos e serviços já introduzidos no 
mercado de consumo.

Relator: Senador Rodrigo Rollemberg

I – Relatório

Esta Comissão examina, em decisão terminati-
va, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 190, de 2008, 
de autoria do Senador Renato Casagrande, que trata 
das campanhas de chamamento dos consumidores no 
caso de problemas referentes a produtos ou serviços 
já colocados no mercado de consumo.

A proposta, estruturada em oito artigos, discipli-
na o instituto do recall (chamamento) previsto no art. 
10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, Código de Defesa do Consumidor (CDC), abor-
dando: a) as informações sobre a periculosidade ou 
nocividade do produto ou serviço que devem constar 

115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



39936 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

da comunicação a ser feita aos órgãos dc defesa do 
consumidor; b) a campanha publicitária destinada aos 
consumidores do produto ou serviço; c) os relatórios 
bimestrais de acompanhamento que devem ser apre-
sentados aos órgãos de defesa do consumidor; d) a 
elaboração de relatório final do chamamento pelo for-
necedor do produto perigoso ou nocivo; e) a determina-
ção da prorrogação ou ampliação da campanha pelos 
órgãos de defesa do consumidor, no caso de resultado 
insatisfatório; e f) o término do prazo da campanha de 
chamamento, que não desobriga o fornecedor de re-
parar ou substituir o produto perigoso ou nocivo.

Por fim, prevê a aplicação das sanções estabe-
lecidas no Código de Defesa do Consumidor, no caso 
de descumprimento da lei que resultar da aprovação 
do projeto.

Não foram oferecidas emendas à proposição.

II – Análise

Inicialmente, cumpre observar que o PLS nº 190, 
de 2008, reproduz, na íntegra, o texto da Portaria nº 789, 
de 24 de agosto de 2001, do Ministério da Justiça, que 
regula a comunicação, no âmbito do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, relativa à 
periculosidade de produtos e serviços já introduzidos 
no mercado de consumo.

Nessa área, ainda atua o Grupo de Estudos Per-
manentes de Acidentes de Consumo (GEPAC), insti-
tuído de acordo com a Portaria nº 44, de 7 de maio de 
2008, editada pela Secretaria de Direito Econômico, do 
Ministério da Justiça (MJ). O GEPAC é constituído por 
representantes do Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor Ministério Federal, Ministério Público 
Estadual de São Paulo, Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (IDEC), Fundação Procon São Paulo 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Fundação 
Procon São Paulo (PROCON/SP), Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO), Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios e Ministério Público do Rio de Janeiro.

A despeito desses mecanismos de proteção, após 
audiências públicas em comemoração aos vinte anos 
de edição do Código de Defesa do Consumidor, esta 
Comissão apresentou algumas proposições. Dentre es-
sas propostas, destaca-se o Projeto de Lei do Senado 
nº 283, de 2010, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, 
para dispor sobre o aviso de risco aos consumidores 
relativo ao alto grau de nocividade ou periculosidade 
de produtos e serviços já introduzidos no mercado de 
consumo, e dá outras providências. Ele foi elaborado 
com base em proposta do GEPAC e encontra-se, hoje, 
em Plenário, aguardando inclusão na Ordem do Dia. 
Por conseguinte, encontra-se em fase adiantada de 
tramitação, contrariamente ao PLS nº 190, de 2008, 
ainda dependente de apreciação nesta Comissão.

A nosso ver, o teor do PLS nº 283, de 2010, é o 
que melhor regula o instituto do recall (chamamento 
aos consumidores), fruto dos recentes esforços do gru-
po de trabalho criado por esta Comissão em 2010, por 
ocasião do vigésimo aniversário da edição do Código 
de Defesa do Consumidor.

O PLS nº 190, de 2008, por sua vez, cuida de 
minudências referentes ao procedimento de chama-
mento aos consumidores, razão pela qual entende-
mos mais adequado o seu disciplinamento mediante 
regulamentação do que pela conversão em lei do PLS 
nº 190, de 2008.

Pelos motivos expostos, entendemos oportuno 
requerer o sobrestamento do PLS nº 190, de 2008, 
com fundamento no art. 335, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a fim de aguardar a deliberação 
em Plenário acerca do PLS nº 283, de 2010.

III – Voto 

Isso posto, é pelo sobrestamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2008.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Rodrigo Rollemberg, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mer-

cado de consumo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, 
posteriormente à sua introdução no mercado de con-
sumo, tiver conhecimento da periculosidade que apre-
sentem, deverá comunicar o fato imediatamente às  au-
toridades competentes e aos consumidores, mediante 
anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o 
parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rá-
dio e televisão, às expensas do fornecedor do produto 
ou serviço.
....................................................................................

REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011 
(Requerimento nº 94, de 2011 – CMA)

Nos termos do art. 335, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requer-se o sobrestamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2008, a fim de 
aguardar a deliberação em Plenário acerca do PLS 
nº 283, de 2010.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. –  
Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da  
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle – (CMA).
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250, DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relatora: Senadora Marisa Serrano

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº190, de 
2008, de autoria do Senador Renato Casagrande, tem 
por objetivo dispor sob a realização de campanhas de 
chamamento dos consumidores no caso de problemas 
relativos a produtos ou serviços já introduzidos no mer-
cado de consumo.

A proposição contém oito artigos. O art. 1º trata 
das informações que devem constar da comunicação 
a ser feita aos órgãos de defesa do consumidor sobre 
a periculosidade ou nocividade do produto ou serviço. 
O art. 2° cuida da campanha publicitária destinada aos 
consumidores do produto ou serviço. O art. 3° dispõe 
sobre os relatórios bimestrais de acompanhamento 
que devem ser apresentados aos órgãos de defesa 
do consumidor. O art. 4º prevê a elaboração de rela-
tório final do chamamento pelo fornecedor do produto 
perigoso ou nocivo. O art. 5º trata da determinação da 
prorrogação ou ampliação da campanha pelos órgãos 
de defesa do consumidor, no caso de insatisfatório. O 
art. 6º prevê que o término do prazo da campanha de 
chamamento não desobriga o fornecedor a reparar ou 
substituir o produto perigoso nocivo. O art. 7º determina 
a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, no caso de descumprimento 
da lei resultante o projeto. O art. 8º prevê a imediata 
entrada em vigor da lei resultante do projeto.

Não foram apresentadas emendas à proposição.

II – Análise

Compete a esta Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle ma-
nifestar-se sobre a matéria em decisão terminativa.

O projeto cuida de matéria inserida na competên-
cia legislativa concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. Cabe ao Congresso Nacional dispor 
sobre a matéria, sendo legítima a iniciativa parlamen-
tar, nos termos do art. 61 da Lei Maior. Tampouco há 
norma constitucional que, no aspecto material, esteja 
em conflito com o teor da proposição em exame. As-
sim, não se vislumbra óbice algum quanto à constitu-
cionalidade da medida. Não há vício de injuridicidade.

Acerca da técnica legislativa, são necessárias al-
gumas alterações na redação do projeto para que sejam 
observadas as regras previstas na Lei Complementar 
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações 
promovidas pela Lei Complementar n° 107, de 26 de 

abril de 2001. Propomos uma emenda, ainda, para 
alterar a emenda do projeto, com o objetivo de retirar 
de seu texto a palavra inglesa recall.

No mérito, somos favoráveis à aprovação do 
projeto. O seu conteúdo é bastante semelhante ao 
da Portaria no 789, do Ministério da Justiça, de 24 de 
agosto de 2001, que atualmente regula a comunicação, 
no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor DPDC, relativa à periculosidade de produ-
tos e serviços já introduzidos no mercado de consumo.

O § 1° do art. 10 da Lei n° 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
determina que o fornecedor, caso tenha conhecimento 
da periculosidade de produtos ou serviços posterior-
mente a sua introdução no mercado de consumo, de-
verá comunicar o fato imediatamente às autoridades 
competentes e aos consumidores, mediante anúncios 
publicitários.

O objetivo do procedimento de chamamento dos 
consumidores é de preservar a vida, a saúde, a integri-
dade e a segurança do consumidor, bem como prevenir 
ou minimizar prejuízos de ordem material e pessoal. 
O serviço, de reparo dos defeitos deve ser gratuito e a 
campanha de chamamento deve abranger todo o uni-
verso de consumidores expostos aos riscos decorren-
tes dos defeitos verificados nos produtos ou serviços.

Deve-se dar visibilidade e notoriedade aos casos 
de fornecimento de produtos ou serviços defeituosos 
que possam causar problemas, possibilitando aos con-
sumidores o acesso às informações, de forma ampla 
e detalhada, sobre a real situação das ocorrências, 
evitando-se a concretização, de novos acidentes de 
consumo.

III – Voto

Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 190, de 
2008, com as seguintes emendas.

EMENDA N° – CMA 

Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto 
de Lei do Senado nº 190, de 2008:

Determina a forma de realização de campanhas 
de chamamento dos consumidores, relativas à peri-
culosidade de produtos e serviços já introduzidos no 
mercado de consumo.

EMENDA Nº – CMA

Dê-se a seguinte redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 
5º e 7º do Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2008:

Art. 1º  ...................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................

119ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



39940 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

a) nome empresarial;
 ..............................................................
d) número de inscrição no Cadastro Na-

cional da Pessoa Jurídica ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil;

e) número de inscrição na Secretaria de 
Fazenda Estadual ou do Distrito Federal;

f) endereço geográfico, número do tele-
fone e endereço eletrônico;

.............................................................
V – a distribuição, pelos Estados da Fe-

deração, dos produtos ou serviços objeto do 
chamamento;

VI – a data e o modo pelo qual o forne-
cedor detectou a periculosidade do produto 
ou serviço;

VII – as medidas adotadas pelo forne-
cedor para resolver o defeito e sanar o risco;

VIII – descrição pormenorizada da for-
ma de divulgação dos anúncios publicitários 
de que trata o art. 2° desta Lei, contendo as 
seguintes informações:

a) a data de início e de fim da campanha;
 ..............................................................
c) o conteúdo das mensagens veiculadas;
 ..............................................................
IX – descrição de acidentes decorrentes 

do defeito do produto objeto da campanha, que 
tenham causado danos materiais ou à integri-
dade física do consumidor, devendo informar:

a) o local e a data dos acidentes;
b) nome, endereço geográfico, telefone, 

endereço eletrônico e demais meios de loca-
lização das vítimas;

c) descrição dos danos materiais, e físi-
cos ocorridos nos acidentes;

d) existência de processos judiciais de-
correntes do acidente, especificando as ações 
interpostas, o nome dos autores e dos réus, 
as Comarcas e Varas em que tramitam e os 
números de cada um dos processos;

e) as providências adotadas em relação aos 
danos materiais e físicos sofridos pelas vítimas.

§ 2° Ficam autorizados o Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC 
e os órgãos estaduais de defesa do consumi-
dor, a qualquer tempo, a determinar a pres-
tação de informações adicionais ou comple-
mentares referentes à comunicação de que 
trata este artigo.

Art. 2º O fornecedor deverá informar ime-
diatamente aos consumidores sobre a peri-
culosidade ou nocividade do produto ou ser-

viço por ele colocado no mercado, mediante 
campanha publicitária que deverá ser feita em 
todos os locais onde haja consumidores do 
produto ou serviço.

§ 1° A campanha publicitária será veicula-
da na imprensa, rádio e televisão, a expensas 
do fornecedor, e dimensionada de forma sufi-
ciente a que atinja o universo de consumidores 
adquirentes dos produtos ou serviços objeto 
do chamamento.

§ 2º Os anúncios publicitários conterão a 
descrição do defeito que o produto ou serviço 
apresenta, os riscos dele decorrentes, as medi-
das preventivas e corretivas que o consumidor 
deve tomar, bem como quaisquer outras infor-
mações que visem a resguardar a segurança 
dos consumidores do produto ou serviço.

 ..............................................................
Art. 3º O fornecedor deverá apresentar 

ao Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor – DPDC, aos órgãos estaduais de 
defesa do consumidor e às demais autoridades 
competentes, relatório de acompanhamento da 
campanha de chamamento dos consumidores, 
com periodicidade mínima de sessenta dias, 
informando, pelos menos, o universo de consu-
midores atendidos (quantidade de produtos ou 
serviços efetivamente reparados ou trocados) 
até aquele momento e sua distribuição pelos 
Estados da Federação.

Parágrafo único. Ficam autorizados o 
Departamento de Proteção e Defesa do Con-
sumidor – DPDC e os órgãos estaduais de 
defesa do consumidor, a qualquer tempo, a 
determinar a prestação de informações adicio-
nais referentes à campanha de chamamento 
dos consumidores.

 ..............................................................
Art. 5º Ficam autorizados o Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC 
e os órgãos estaduais de defesa do consumidor 
a determinar, exclusiva ou cumulativamente, 
a prorrogação ou ampliação da campanha, a 
expensas do fornecedor, caso entendam que 
os resultados não foram satisfatórios.

...............................................................
Art. 7º O não cumprimento às determi-

nações desta Lei sujeitará o fornecedor às 
sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990.

 ..............................................................
Sala da Comissão, – Senadora Marisa Serrano, 

Relatora.
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PARECER Nº 1.047, DE 2011

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Ofício nº S/13, de 2008 (nº 117/2008, 
na origem), da Procuradoria-Geral do Esta-
do de Rondônia, que encaminha ao Senado 
Federal documentos referentes a indícios 
de exploração ilegal de madeira nas terras 
indígenas daquele Estado.

Relator: Senador Pedro Taques

I – Relatório

O Procurador-Geral do Estado de Rondônia, 
Sr. Ronaldo Furtado, encaminhou ao Senado Fede-
ral o Ofício “S” nº 13, de 2008 (Ofício no 117/GAB/
PGE/2008, na origem), no qual relata ter aquela Pro-
curadoria tomado conhecimento de indícios sobre 
fatos que, em seu julgamento, seriam de relevante 
gravidade: extração ilegal de madeira em terras indí-
genas situadas em Rondônia e um falso sequestro 
no mesmo Estado.

Em relação a esse tema, faz referência a repor-
tagem apresentada pela revista Veja, em sua edição 
nº 2.057, de 23 de abril de 2008, que, em seu entendi-
mento, indicava “(...) o cometimento de crime ambien-
tal, bem como a simulação de sequestro”.

Com base em vídeos e documentos anexados 
ao supracitado ofício, o Procurador Geral relata que 
em 19 de agosto de 2005, em fórum realizado pelos 
índios Suruís, em Cacoal (RO), estavam presentes um 
Procurador da República, representantes do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), bem como da Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI) em Ji-Paraná, e agentes da Funai 
de Cacoal (RO) que, junto com as lideranças suruís, 
teriam “(...) firmado um acordo no sentido de permitir 
a exploração e o comércio ilegal de madeira nas ter-
ras indígenas”.

Relata, ainda, que os participantes dessa reunião 
teriam concordado que “enquanto o Governo Federal 
não implementasse projetos de sustentação da comu-
nidade indígena (o que nunca aconteceu), os órgãos 
de fiscalização fariam vista-grossa para a exploração 
ilegal de madeiras nas terras referenciadas”. Acres-
centa que, “após o inusitado acordo, a exploração de 
madeiras nas terras dos índios Suruí cresceu assusta-
doramente”, e que informações por ele obtidas davam 
conta de que os índios Zorós, que vivem próximo aos 
índios Suruí, cientes do referido “acordo”, “(...) decidi-
ram seguir o exemplo e passaram, também, a comer-
cializar as madeiras de sua reserva”.

Ressalta que o vídeo e os documentos supraci-
tados “correspondem à filmagem das reuniões ocor-
ridas em agosto de 2005 e de declarações feitas em 
cartório por pessoas que participaram da reunião e 
confirmaram o acordo firmado entre os índios, o MPF, 
a Funai e o Ibama”. E que, além dessa reunião, reali-
zada em 19 de agosto de 2005, ocorreu outra, em 1º 
de setembro de 2005, destinada a dar continuidade 
às negociações, também com a presença das autori-
dades acima referidas.

Nessa segunda reunião, segundo o Procurador 
Geral do Estado de Rondônia, Valmir Suruí, um dos 
líderes do povo Suruí, teria declarado sua decepção 
com o Procurador do Ministério Público Federal, “por 
ter pactuado com a continuidade da exploração ile-
gal de madeiras em suas terras” e teria afirmado a 
possibilidade de denunciar a decisão do Ministério 
Público.

Ressalta, ainda, que, segundo a supracitada 
reportagem e conforme os referidos vídeo e docu-
mentos, teria ocorrido um sequestro envolvendo um 
membro do Alto Comissariado de Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU), o Pro-
curador da República e outras pessoas, mas que tal 
sequestro teria sido, na verdade, uma farsa. E que 
esse episódio teria atraído a atenção da própria Fu-
nai e da Polícia Federal.

O Procurador-Geral de Rondônia informa, final-
mente, que documento de mesmo teor do enviado ao 
Senado Federal teria sido encaminhado, também, a 
diversas instâncias do Poder Público, entre as quais 
Presidência da República, Supremo Tribunal Federal 
(STF), Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça, 
Ministério do Meio Ambiente, Procuradoria Geral da 
República, Ibama e Funai.

Posteriormente, por meio do Ofício nº 330/GAB/
PGE/2008, anexado ao processado do Ofício “S” acima 
referido, o Procurador do Estado de Rondônia solicitou 
à Presidência do Senado “informações a respeito de 
medidas que eventualmente tenham sido adotadas em 
razão dos eventos reportados no mencionado expe-
diente de abril do ano em curso” – o referido Ofício S.

A matéria, ora sob exame da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA), foi também distribuída à Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS).

II – Análise

De longa data, têm sido recorrentes as denún-
cias de exploração ilegal de madeira, especialmente 
na Amazônia. Essas ações predatórias têm deman-
dado permanente atuação dos órgãos ambientais da 
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União e dos Estados, frequentemente com apoio da 
Polícia Federal.

Há o reconhecimento de que, em um país com 
dimensões continentais, com órgãos ambientais sub-
metidos a severas limitações em termos de recursos 
materiais e humanos, a fiscalização sobre práticas 
predatórias ao meio ambiente não alcança a eficácia 
necessária.

A continuidade dos crimes ambientais, porém, 
decorre não apenas das limitações supracitadas, mas, 
também, do fato de que a legislação brasileira possi-
bilita postergar por tempo demasiado, mediante repe-
tidos recursos na esfera judicial, a aplicação efetiva 
das penalidades.

A despeito desses fatos, é consensual a percep-
ção de que o Ibama e os órgãos estaduais de meio 
ambiente, junto com instituições como a Polícia Federal 
e a Funai, têm feito esforço elogiável para coibir es-
sas infrações. Nesse contexto, merecem destaque as 
operações deflagradas pelo Ibama na região amazô-
nica, nas quais tem ocorrido sempre elevado número 
de autuações.

Todavia, não há como ignorar a gravidade das 
denúncias apresentadas pelo Sr. Ronaldo Furtado 
contra as instituições supracitadas, que demandam 
averiguação quanto a sua consistência.

O Senado Federal não tem meios, evidentemen-
te, para promover essa averiguação, nem tal atividade 
específica insere-se no âmbito de suas atribuições 
constitucionais. Esta Casa, todavia, dispõe da capa-
cidade para acionar as instituições da República para 
trazerem uma resposta à sociedade com respeito a 
essas denúncias. A Constituição Federal, em seu art. 
49, inclui na competência exclusiva do Congresso 
Nacional “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta”. Além disso, o 
art. 50, § 2º, da Carta Magna determina que “as Me-

sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
poderão encaminhar pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas re-
feridas no caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de in-
formações falsas”.

Assim, cabe à CMA tornar ciência do Ofício “S” nº 
13, de 2008, da gravidade das denúncias nele contidas 
e, no cumprimento de seu papel de fiscalização e con-
trole dos atos do Poder Executivo, encaminhar pedidos 
de informações aos órgãos competentes da União.

Ressalte-se, contudo, que o processado relati-
vo ao Ofício “S” ora analisado contém o Ofício PGR/
GAB/Nº 1929, de 10 de novembro de 2008, enviado 
à então Senadora Fátima Cleide, indicada relatora da 
matéria perante a CMA, mediante o qual o Sr. Procu-
rador-Geral da República encaminhava cópia do Ofí-
cio PGR/GAB nº 1.619, de 16 de setembro de 2008, 
acompanhado de sua manifestação nos autos MPF/
PGR nº 1.00.000.004305/2008-09, bem como cópia da 
Ata da 338ª Reunião da 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão referente ao Procedimento Administrativo nº 
1.00.000.004452/2008-71, fls. 73/74. Nesse ofício, o 
Procurador-Geral da República informa que a Câmara 
de Coordenação e Revisão concluiu pela “(...) absoluta 
regularidade da atuação do Procurador da República 
Reginaldo Trindade (...)” e que, por isso, não haveria 
qualquer outra providência a ser adotada.

III – Voto

Com base no exposto, manifestamo-nos pela 
apresentação de Requerimentos de Informações por 
parte da Comissão, a serem encaminhados aos Minis-
tros de Estado da Justiça e do Meio Ambiente.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Pedro Taques, Relator.
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REQUERIMENTO Nº 1.209, DE 2011 
(Requerimento nº 91, de 2011)

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com o previsto no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça 
informações relativas à questão apresentada a seguir.

O Procurador-Geral do Estado de Rondônia, 
Sr. Ronaldo Furtado, por meio do Ofício nº 117/GAB/
PGE/2008, encaminhado ao Senado Federal em 24 
de abril de 2008, formula denúncia sobre envolvimento 
de um Procurador da República, bem como de repre-
sentantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI) e da Polícia Federal 
em exploração ilegal de madeira em terras dos índios 
Suruí, em Rondônia, com base inicial, segundo o refe-
rido ofício, em reportagem veiculada pela revista Veja, 
em sua edição de nº 2.057, de 23 de abril de 2008.

O Procurador-Geral de Rondônia reitera, porém, 
que sua denúncia tem respaldo em vídeo e documen-
tos por ele anexados ao supracitado ofício.

Afirma, então, que em 19 de agosto de 2005, 
em fórum realizado pelos índios Suruí, na cidade de 
Cacoal (RO), estando presentes um Procurador da 
República e representantes do Ibama, representante 
da Funai vinculado à unidade de Ji-Paraná e agentes 
da Funai em Cacoal, teria sido firmado acordo com as 
lideranças dos índios Suruí no sentido de permitir a 
exploração e o comércio ilegais de madeira nas terras 
daqueles índios.

Declara também que “ao que tudo indica, os parti-
cipantes do evento acordaram que enquanto o Governo 
Federal não implementasse projetos de sustentação 
da comunidade indígena (o que nunca aconteceu), os 
órgãos de fiscalização fariam ‘vista-grossa’ para a ex-
ploração ilegal de madeiras nas terras referenciadas”.

Afirma ainda que, a partir da citada reportagem 
e dos mencionados documentos, um sequestro que 
teria sido realizado por esses índios e envolvido um 
membro do Alto Comissariado de Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU), um Pro-
curador da República e outras pessoas teria sido, de 
fato, um encenação, uma farsa.

Reitera, finalmente, que expediente com mesmo 
teor do enviado ao Senado Federal foi encaminhado, 
também, a diversas instâncias da República, entre as 
quais o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da 
República, a Procuradoria Geral da República, a Câ-
mara dos Deputados, o Ministério da Justiça, o Con-
selho Nacional do Ministério Público, o Ministério do 
Meio Ambiente, o Ibama e a Funai.

Com base no exposto, indagamos:
1. Foi realizado algum procedimento investigativo 

no âmbito do Ministério da Justiça ou, especificamen-
te, da Funai e da Polícia Federal sobre eventual parti-
cipação de funcionários desses órgãos nos episódios 
supracitados?

2. Em caso de resposta afirmativa à pergunta 
anterior, que medidas foram tomadas?

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Pedro Taques.
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REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2011 
(Requerimento nº 92, de 2011)

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com o previsto no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
sejam solicitadas à Exma. Sra. Ministra de Estado do 
Meio Ambiente (MMA) informações relativas à questão 
apresentada a seguir.

O Procurador-Geral do Estado de Rondônia, 
Sr. Ronaldo Furtado, por meio do Ofício nº 117/GAB/
PGE/2008, encaminhado ao Senado Federal em 24 
de abril de 2008, formula denúncia sobre envolvimento 
de um Procurador da República, bem como de repre-
sentantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI) e da Polícia Federal 
em exploração ilegal de madeira em terras dos índios 
Suruí, em Rondônia, com base inicial, segundo o refe-
rido ofício, em reportagem veiculada pela revista Veja, 
em sua edição de nº 2.057, de 23 de abril de 2008.

O Procurador-Geral de Rondônia reitera, porém, 
que sua denúncia tem respaldo em vídeo e documen-
tos por ele anexados ao supracitado ofício.

Afirma, então, que em 19 de agosto de 2005, 
em fórum realizado pelos índios Suruí, na cidade de 
Cacoal (RO), estando presentes um Procurador da 
República e representantes do Ibama, representante 
da Funai vinculado à unidade de Ji-Paraná e agentes 
da Funai em Cacoal, teria sido firmado acordo com as 
lideranças dos índios Suruí no sentido de permitir a 
exploração e o comércio ilegais de madeira nas terras 
daqueles índios.

Declara também que “ao que tudo indica, os parti-
cipantes do evento acordaram que enquanto o Governo 
Federal não implementasse projetos de sustentação 
da comunidade indígena (o que nunca aconteceu), os 
órgãos de fiscalização fariam ‘vista-grossa’ para a ex-
ploração ilegal de madeiras nas terras referenciadas”.

Afirma ainda que, a partir da citada reportagem 
e dos mencionados documentos, um sequestro que 
teria sido realizado por esses índios e envolvido um 
membro do Alto Comissariado de Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU), um Pro-
curador da República e outras pessoas teria sido, de 
fato, uma encenação, uma farsa.

Reitera, finalmente, que expediente com mesmo 
teor do enviado ao Senado Federal foi encaminhado, 
também, a diversas instâncias da República, entre as 
quais o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da 
República, a Procuradoria Geral da República, a Câ-
mara dos Deputados, o Ministério da Justiça, o Con-
selho Nacional do Ministério Público, o Ministério do 
Meio Ambiente, o Ibama e a Funai.

Com base no exposto, indagamos:
1. Foi realizado algum procedimento investigati-

vo no âmbito do MMA ou, especificamente, do Ibama 
sobre eventual participação de funcionários do órgão 
nos episódios supracitados?

2. Em caso de resposta afirmativa à pergunta an-
terior, quais as medidas que foram tomadas?

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. – 
Senador Pedro Taques.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII fixar idêntica remuneração os Deputados 

Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a 
subsequente, observado o que dispõem os arts. 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I.

VIII – fixar para cada exercício financeiro a re-
muneração do Presidente e do Vice Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o que 
dispõem os arts. 150, II, 153, III, § 2º, I;

VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 
Federais e os Senadores, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
-Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Senado 
Federal, bem como qualquer de suas Comissões, po-
derão convocar Ministro de Estado para prestar, pes-
soalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade 
a ausência sem justificação adequada.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência sem justificação 
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão no 2, de 1994)

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a 
qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e me-
diante entendimentos com a Mesa respectiva, para 
expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado, importando em 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não – atendi-
mento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer 
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das pessoas referidas no caput deste artigo, impor-
tando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não – atendimento, no prazo de trinta dias, bem como 
a prestação de informações falsas. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CON-
SUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGIS-
LATURA, REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 
2011, TERÇA-FEIRA, ÀS 11H30, NA ALA SENADOR 
ALEXANDRE COSTA, SALA N° 9.

Às onze horas e oito minutos do dia vinte de se-
tembro de dois mil e onze, na sala de reuniões nº 9, 
da Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador RODRIGO ROLLEMBERG, reúne-
-se a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle – CMA. Assinam o 
livro de presença os Senhores Senadores ANIBAL 
DINIZ, ACIR GURGACZ, JORGE VIANA, VICENTI-
NHO ALVES, PEDRO TAQUES, RODRIGO ROLLEM-
BERG, SÉRGIO SOUZA, EDUARDO BRAGA, REDI-
TARIO CASSOL, KÁTIA ABREU, PAULO DAVIM, 
VANESSA GRAZZIOTIN, BLAIRO MAGGI, ANTONIO 
CARLOS VALADARES, WALDEMIR MOKA, EUNÍCIO 
OLIVEIRA JOÃO ALBERTO SOUZA, CÍCERO LU-
CENA e FLEXA RIBEIRO. Deixam de comparecer os 
Senhores Senadores VITAL DO RÊGO, WILSON SAN-
TIAGO, ALOYSIO NUNES FERREIRA, ALVARO DIAS 
e RANDOLFE RODRIGUES. Havendo número regi-
mental, a Presidência declara abertos os trabalhos e 
submete à votação a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, comunica que 
estão disponíveis à consulta dos Membros da CMA os 
seguintes documentos: 1) DVD encaminhado pelo De-
putado Federal Onofre Santo Agostini, que mostra a 
unidade de tratamento de dejetos humanos do muni-
cípio de Palma Sola, em Santa Catarina, que foi im-
plementada em parceria com o Governo de SC, a um 
baixo custo; 2) Documentação produzida por diversas 
entidades capixabas sobre a reforma do Código Flo-
restal, enviada pelo Deputado Estadual Atayde Arma-
ni, Presidente da Comissão de Agricultura, de Silvicul-
tura, de Aqüicultura e Pesca, de Abastecimento e de 
Reforma Agrária da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo; 3) Moção de Repúdio nº 022/2011, 
acerca da suspensão do licenciamento ambiental das 

obras de duplicação da rodovia Régis Bittencourt no 
trecho da “Serra do Cafezal”, em São Paulo, encami-
nhada pela Vereadora ANGELA MARIA BRESSALI, 
Presidente da Câmara Municipal de Juquitiba; 4) Ma-
nifestação de APOIO à aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n 38, de 2011, que dispõe sobre a redução 
de emissão de poluentes por veículos automotores, 
encaminhada pela Presidente da Câmara Municipal 
de Carazinho/ RS, Vereadora Sandra Citolin. Passa-se 
à PAUTA, destinada à deliberação de matérias. Item 
1) COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA SOBRE TURNO 
SUPLEMENTAR – De acordo com o art. 282, § 2º 
combinado com o art. 92 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, a Presidência comunica que, até o final 
da discussão em turno suplementar na próxima reunião 
ordinária da Comissão, poderão ser apresentadas 
emendas ao Substitutivo oferecido, em 07 de julho do 
corrente, ao PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, 
DE 2009, que “Dá nova redação ao § 1º do art. 25 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (dispõe que 
os animais silvestres apreendido devem ser libertados 
em seu habitat)”. O projeto é de autoria do Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame e teve como Relator o 
Senador Jorge Viana. Comunico ainda que, nos termos 
do art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal, 
não sendo oferecidas emendas na discussão em turno 
suplementar, o substitutivo será dado como definitiva-
mente adotado sem votação. Item 2) COMUNICADO 
DA PRESIDÊNCIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE RE-
MANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 
– OFÍCIO/ MPU/ PGR/ SG nº 520, de 12 de setembro 
do corrente, do Secretário-Geral do Ministério Público 
da União, Dr. Lauro Pinto Cardoso Neto, que solicita 
autorização para o remanejamento de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) da dotação inserida na Lei Or-
çamentária de 2011, destinada à ação FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE DA APLICAÇÃO DA LEI, objeto de 
emenda aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). 
Com a aprovação desta autorização pela CMA, o Pro-
curador-Geral da República poderá encaminhar ao 
Congresso Nacional, por meio da Presidente da Re-
pública, projeto de lei que remaneja a referida dotação. 
Colocado em votação, a comissão aprova a autoriza-
ção, nos termos propostos pelo Ministério Público da 
União. Item 3) REQUERIMENTO DA COMISSÃO MEIO 
AMBIENTE, DEFESA DO CONS., FISC. E CONTR Nº 
70, DE 2011 – NÃO TERMINATIVO, que “Requer, nos 
termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, c/c 
o inciso V, art. 90, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que sejam convidados os senhores MILTON 
ORTOLAN, ex-Secretário-Executivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, OSCAR JUCÁ 
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NETO, ex-diretor financeiro da Conab, e JÚLIO FRÓES, 
para, em audiência pública nesta Comissão de Meio 
ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, prestar os devidos esclarecimentos sobre 
matérias publicadas pela revista Veja, em suas edi-
ções de 3 e 10 de agosto do corrente, que tratam de 
corrupção, fraudes e pagamento de propinas no âm-
bito daquela Pasta”. Autoria: Senadores Alvaro Dias e 
Rodrigo Rollemberg. Usa da palavra o Senhor Senador 
Valdir Raupp. Colocado em votação, a comissão rejei-
ta o requerimento. Item 4) REQUERIMENTO DA CO-
MISSÃO MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONS., 
FISC. E CONTR Nº 84, DE 2011 – NÃO TERMINATI-
VO, que “Requer, nos termos do art. 58, §2, incisos II, 
da Constituição Federal, combinado com os artigos 
93, inciso II e 102-A, inciso II, a e b, do Regimento In-
terno do Senado Federal, seja realizada Audiência 
Pública para debater os aspectos da conservação e 
preservação do Encontro das Águas dos rios Negro e 
Solimões, Patrimônio Cultural do Brasil, objeto do Ato 
de Tombamento consumado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 04 de 
novembro de 2010, com a presença dos seguintes 
convidados: – Presidente do IPHAN, Senhor Luiz Fer-
nando Almeida; – Representante do Governo do Es-
tado do Amazonas; – Representantes do Movimento 
S.O.S Encontro das Águas do Amazonas, Senhores 
Thiago de Mello e Tenório Telles; e, – Representante 
da empresa Laje Logística S.A”. Autoria: Senador Ro-
drigo Rollemberg. Colocado em votação, a comissão 
aprova o requerimento. Item 5) REQUERIMENTO DA 
COMISSÃO MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONS., 
FISC. E CONTR Nº 87, DE 2011 – NÃO TERMINATI-
VO, que requer, “com amparo no art. 58, § 2º, II, da 
Constituição Federal, e nos arts. 90, II, e 93, II, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a realização de 
audiência pública, no âmbito da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle – CMA, para discutir as causas da elevação 
dos preços das vacinas de uso veterinário no País.
Como sugestão, podem ser convidados a expor seus 
entendimentos sobre a questão as seguintes autori-
dades e representantes da sociedade civil: – Sr. Fer-
nando de Magalhães Furlan, Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE; – Sr. 
Mendes Ribeiro Filho, Ministro de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; – Sr. Francisco José 
Ferreira Jacintho, Presidente do Sindicato Rural de 
Presidente Prudente; – Sr. Gustavo Andrade e Lopes, 
Presidente da Sociedade Rural do Paraná; – Repre-
sentante do Sindicato Nacional da Indústria de Produ-
tos para Saúde Animal – SINDAN; – Representante 
da COOPERS do Brasil Ltda; – Representante da Me-

rial Brasil Ltda; – Representante da Bayer S.A.; – Re-
presentante da Valée S.A.; – e Representante da Pfizer 
Ltda”. Autoria: Senadores Aloysio Nunes Ferreira e 
Rodrigo Rollemberg. Colocado em votação, a comis-
são aprova o requerimento. Item 6) OFICIO “S” Nº 13, 
DE 2008 – NÃO TERMINATIVO, que “Encaminha ao 
Senado Federal documentos referentes a indícios de 
exploração ilegal de madeira nas terras indígenas da-
quele Estado”. Autoria: Procuradoria-Geral do Estado 
de Rondônia. Relatoria: Senador Pedro Taques. Rela-
tório: Pela apresentação de dois requerimentos de 
informações aos Ministros de Estado da Justiça e do 
Meio Ambiente. Usa da palavra o Senhor Senador 
Waldemir Moka. Colocado em votação, a comissão 
aprova o relatório, que passa a constituir o Parecer da 
CMA, pela aprovação dos requerimentos de informa-
ção nº 91 e 92, de 2011-CMA. Item 7) PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 2, DE 2006 – NÃO 
TERMINATIVO, que “Propõe, nos termos do art. 49, 
inciso X, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 90, inciso IX e com o artigo 102-B do Regimento 
Interno do Senado Federal, a instauração de procedi-
mento de fiscalização e controle com a finalidade de 
acompanhar os processos investigativos, administra-
tivos e judiciais das instituições financeiras arroladas 
em inquérito da Polícia Federal que as indicia em cri-
mes contra o sistema financeiro”. Autoria: Senador 
Pedro Simon. Relatoria: Senador Aloysio Nunes Fer-
reira. Relatório: Pelo arquivamento da Proposta de 
Fiscalização e Controle e pela apresentação de três 
requerimentos. Retirado de pauta, a pedido do relator. 
Item 8) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTRO-
LE Nº 1, DE 2008 – NÃO TERMINATIVO, que “Propõe, 
que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle fiscalize convênios 
celebrados entre instituições notariais e de registro e 
repartições de trânsito, ou portarias editadas por estes 
orgãos, visando exigir dos consumidores brasileiros o 
registro em cartório dos contratos de financiamento de 
veículos, em expressa contrariedade ao art. 1.361, § 
1º do Novo Código Civil e as decisões do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (Vo-
lume X)”. Autoria: Senador João Vicente Claudino. Re-
latoria: Senador Vital do Rêgo. Relatório: Pelo arqui-
vamento da Proposta de Fiscalização e Controle. Re-
tirado de pauta, a pedido do relator. Item 9) PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 90, DE 2007 
– NÃO TERMINATIVO, que “Susta a aplicação do ar-
tigo 3º, do Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003, 
que regulamenta o direito à informação, assegurado 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto 
aos alimentos e ingredientes alimentares destinados 
ao consumo humano ou animal que contenham ou 
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sejam produzidos a partir de organismos geneticamen-
te modificados, e da Portaria nº 2.658, de 22 de de-
zembro de 2003, do Ministério da Justiça, que regula-
menta o disposto no § 1º, do artigo 2º, do Decreto nº 
4.680, de 24 de abril de 2003”. Autoria: Senadora Ká-
tia Abreu. Relatoria “ad hoc”: Senador Anibal Diniz. 
Relatório: Pela rejeição do projeto. Usam da palavra 
os Senhores Senadores Pedro Taques, Kátia Abreu, 
Antonio Carlos Valadares, Vanessa Grazziotin, Anibal 
Diniz, Blairo Maggi e Waldemir Moka. Colocado em 
votação, a comissão aprova o relatório, que passa a 
constituir Parecer da CMA, pela rejeição do projeto. 
Votaram contrariamente os Senadores Waldemir Moka 
e Blairo Maggi. Item 10) PROJETO DE LEI DA CÂ-
MARA Nº 141, DE 2010 – NÃO TERMINATIVO, que 
“Dispõe sobre o encerramento das atividades de uma 
instalação radiativa e a limitação de sua radiação re-
sidual”. Autoria: Deputado Silvinho Peccioli. Relatoria: 
Senador Vicentinho Alves. Relatório: Pela aprovação 
do projeto com uma emenda que apresenta. Retirado 
de pauta, a pedido do relator. Item 12) PROJETO DE 
LEI DO SENADO Nº 264, DE 2011 – NÃO TERMINA-
TIVO, que “Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dis-
por sobre a assistência devida aos passageiros em 
caso de atraso de vôo”. Autoria: Senador Humberto 
Costa. Relatoria: Senador João Vicente Claudino. Re-
latório: Pela prejudicialidade do projeto. Retirado de 
pauta, a pedido do relator. Item 13) PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 98, DE 2010 – NÃO TERMINATIVO, 
que “Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências, e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde e dá outras providências, 
para permitir que recursos do Fundo Nacional de Saú-
de sejam alocados a projetos de saneamento básico”. 
Autoria: Comissão de Serviços de Infraestrutura (SF). 
Relatoria: Senador Waldemir Moka. Relatório: Pela re-
jeição do projeto. Colocado em votação, a comissão 
aprova o relatório, que passa a constituir Parecer da 
CMA, pela rejeição do projeto. Item 14) PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 – NÃO TERMINA-
TIVO, que “Altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sa-
nitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insu-
mos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras provi-
dências, para permitir que farmácias e drogarias dis-
ponibilizem serviços de aferição da pressão arterial”. 

Autoria: Deputado Ricardo Izar. Relatoria: Senador 
Blairo Maggi. Relatório: Pela aprovação do projeto e 
pela rejeição da emenda nº 1-CAS. Colocado em vo-
tação, a comissão aprova o relatório, que passa a 
constituir o Parecer da CMA, pela aprovação do pro-
jeto e pela rejeição da emenda nº 1-CAS. Item 16) 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 327, DE 2011 – 
NÃO TERMINATIVO, que “Altera a Lei nº 1.521, de 26 
de dezembro de 1951, que altera dispositivos da le-
gislação vigente sobre crimes contra a economia po-
pular, para tipificar a exigência indevida de cheque-
-caução ou similar por prestador de serviço de saúde 
contratado”. Autoria: Senador Humberto Costa. Rela-
toria: Senador Sérgio Souza. Relatório: Pela aprovação 
do projeto. Colocado em votação, a comissão aprova 
o relatório, que passa a constituir o Parecer da CMA, 
pela aprovação do projeto. Item 17) PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 38, DE 2011 – TERMINATIVO, que 
“Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por 
veículos automotores e dá outras providências, para 
tornar obrigatória a divulgação no Certificado de Re-
gistro e Licenciamento do Veículo – CRLV e na Nota 
Fiscal, a quantidade de emissão dos gases poluentes 
e de gás carbônico (CO2), gás de efeito estufa, emiti-
dos na atmosfera pelos veículos automotivos”. Autoria: 
Senador Clésio Andrade. Relatoria: Senador Cristovam 
Buarque. Relatório: Pela aprovação do projeto e pela 
aprovação das duas emendas apresentadas pelo Se-
nador Antonio Carlos Valadares. Voto em separado do 
Senador Blairo Maggi: Pela aprovação do projeto com 
duas emendas que apresenta e pela rejeição das 
emendas apresentadas pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares. Retirado de pauta, a pedido do relator. Item 
18) PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 670, DE 2007 
– TERMINATIVO, 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 auto-
motivos ficam obrigados ao uso de equipamento Emis-
sor de Cupom Fiscal (ECF) integrado ao equipamento 
medidor do fornecimento de combustível automotivo 
da bomba abastecedora”. Autoria: Senador Expedito 
Júnior. Relatoria: Senador Valdir Raupp. Relatório: Pela 
aprovação do projeto. Colocado em votação, a comis-
são aprova o Projeto de Lei do Senado nº 670, de 2007, 
por dez votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção. Item 19) PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 58, DE 2008 – TERMINATIVO, que “Dispõe sobre 
o controle das obras públicas inacabadas e dá outras 
providências”. Autoria: Senador Fernando Collor. Re-
latoria: Senador João Vicente Claudino. Relatório: Pela 
aprovação do projeto, com as emendas nº 1 e 3-CCJ, 
subemenda n° 1 à emenda nº 2-CCJ e emendas nº 4 
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e 5 que apresenta. Retirado de pauta, a pedido do re-
lator. Item 20) PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, 
DE 2008 – TERMINATIVO, que “Determina a forma de 
realização de campanhas de chamamento dos consu-
midores (recall), relativas à periculosidade de produtos 
e serviços já introduzidos no mercado de consumo”. 
Autoria: Senador Renato Casagrande. Relatoria: Se-
nador Rodrigo Rollemberg. Relatório: Pelo sobresta-
mento do projeto, nos termos do Art. 335, I, do RISF, 
a fim de aguardar a deliberação em Plenário acerca 
do PLS nº 283, de 2010. Colocado em votação, a co-
missão aprova o relatório, que passa a constituir o 
Parecer da CMA, pelo sobrestamento do projeto por 
meio do Requerimento nº 94, de 2011-CMA, por dez 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abs-
tenção. Item 21) PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 
70, DE 2009 – TERMINATIVO, que “Altera a Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Teleco-
municações, obrigando as operadoras de telefonia fixa 
comutada a divulgar a legislação de defesa do consu-
midor nas listas telefônicas de distribuição obrigatória”. 
Autoria: Deputado Luiz Bittencourt. Relatoria: Senador 
Vicentinho Alves. Relatório: Pela aprovação do projeto 
com as emendas nº 1 e 2-CCT e com as duas sube-
mendas que apresenta. Colocado em votação, a co-
missão aprova o Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 
2009, com duas emendas, por nove votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção. Item 24) 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2010 – 
TERMINATIVO, que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, obrigando as prestadoras do Serviço 
Móvel Pessoal – SMP a fornecer atendimento a usu-
ários que estejam na condição de visitantes”. Autoria: 
Deputado Mário Heringer. Relatoria: Senador Vicenti-
nho Alves. Relatório: Pela rejeição do projeto. Coloca-
do em votação, a comissão rejeita o Projeto de Lei da 
Câmara nº 127, de 2010, por onze votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção. Item 28) 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 271, DE 2011 – 
TERMINATIVO, que “Altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
para prever a obrigatoriedade das empresas de comu-
nicar ocorrências relativas à violação ou vulnerabilida-
de de seus sistemas de segurança que armazenam 
dados cadastrais dos consumidores”. Autoria: Senador 
Ciro Nogueira. Relatoria: Senador João Vicente Claudi-
no. Relatório: Pela aprovação do projeto. Retirado de 
pauta, a pedido do relator. É aprovada a inclusão EX-
TRAPAUTA das seguintes matérias: 1) REQUERIMEN-
TO DA COMISSÃO MEIO AMBIENTE, DEFESA DO 
CONS., FISC. E CONTROLE Nº 89, DE 2011 – NÃO 
TERMINATIVO, que requerem, nos termos regimentais, 
seja realizada audiência pública conjunta pelas Comis-

sões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMA) e de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE), com o objetivo de debater a 
posição do governo brasileiro dentro do G20, nos as-
pectos econômicos, ambientais, climáticos e de segu-
rança alimentar, tendo como convidados representantes 
do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores, 
além de representantes da Secretaria Geral da Presi-
dência da República, da Rede Brasil Sobre Instituições 
Financeiras Multilaterais, do Grupo Arquitetura Econô-
mica Internacional (GTAEI) e da Rede Brasileira pela 
Integração dos Povos. Autoria: Senadores Rodrigo Rol-
lemberg e Fernando Collor. Colocado em votação, a 
comissão aprova o requerimento. 2) REQUERIMENTO 
DA COMISSÃO MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONS., 
FISC. E CONTROLE Nº 90, DE 2011 – NÃO TERMI-
NATIVO, que “Nos termos regimentais requeiro que esta 
Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União – TCU 
as conclusões do relatório relativo as 6,5 milhões de 
doses da vacina contra a influenza (H1N1), a gripe su-
ína, que perderam a validade. O prejuízo foi na ordem 
de R$ 78 milhões de reais. Segundo o relatório do TCU 
o governo brasileiro encomendou as doses em 2010, 
para combater a pandemia da doença, mas a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA reduziu a 
validade dos lotes de um ano para seis meses, a partir 
da data da fabricação, seguindo determinação da Agên-
cia Canadense de Saúde, sede da GlaxoSmithKline – 
GSK” . Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin. Colocado 
em votação, a comissão aprova o requerimento. 3) RE-
QUERIMENTO DA COMISSÃO MEIO AMBIENTE, 
DEFESA DO CONS., FISC. E CONTROLE Nº 93, DE 
2011 – NÃO TERMINATIVO, que “Requeiro nos termos 
do art. 93, I, a realização de audiência pública para ins-
trução do PLS 258, de 2009, que altera a categoria da 
Unidade de Conservação da Reserva Biológica Nas-
cente da Serra do Cachimbo”. Autoria: Senador Pedro 
Taques. Colocado em votação, a comissão aprova o 
requerimento. Ficam adiadas as demais matérias. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às treze 
horas e quarenta e um minutos, lavrando eu, Leany 
Barreiro de Sousa Lemos, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelos Senhores Presidentes 
e publicada no Diário do Senado Federal, juntamente 
com a íntegra do registro de taquigrafia. – Senador Rodri-
go Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

REGISTRO DE  
TAQUIGRAFIA DA REUNIÃO DE 20-9-2011

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 36ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio 
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª 
Legislatura.

Os Srs. Senadores e Senadoras que estiverem 
de acordo com a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A presente reunião destina-se à deliberação de 

matérias.
Gostaria de comunicar aos Exmºs membros da 

Comissão de Meio Ambiente a mudança na sua se-
cretaria. Em nome da Comissão, gostaria de deixar 
registrado ao ex-secretário José Francisco Bernardes 
de Carvalho o nosso agradecimento pelos 14 anos de 
serviços nela prestados com seriedade, zelo, dedica-
ção, responsabilidade e alto espírito público. Quero 
agradecer de coração ao trabalho desempenhado pelo 
José Francisco. Servidores como o José Francisco me-
recem o respeito e o reconhecimento desta Instituição.

E, como nova secretária, gostaria de apresentar-
-lhes a Sra Leany Barreiro de Sousa Lemos, servido-
ra da Casa há 18 anos, onde serviu como assessora 
dos Senadores Darcy Ribeiro e Cristovam Buarque e 
chefe de gabinete dos ex-Senadores Augusto Botelho 
e Roberto Freire. Ela acaba de retornar de seu pós-
-doutoramento em Ciências Políticas nas Universidades 
de Princeton c Oxford. Seja muito bem-vinda, Leany.

A SRA. LEANY BARREIRO DE SOUSA LE-
MOS – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Comunicados da Presidência: Comuni-
co que estão disponíveis à consulta dos membros da 
Comissão de Meio Ambiente os seguintes documen-
tos: DVD, encaminhado pelo Deputado Federal Onofre 
Santo Agostini, que mostra a Unidade de Tratamento 
de Dejetos Humanos do Município de Palma Sola, em 
Santa Catarina, que foi implementada em parceria com 
o Governo de Santa Catarina a um baixo custo; 2 – 
documentação produzida por diversas entidades ca-
pixabas sobre a reforma do Código Florestal, enviada 
pelo Deputado Estadual Atayde Armani, Presidente da 
Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicul-
tura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma Agrária 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito San-
to; 3 – Moção dc Repúdio nº 22, de 2011, acerca da 
suspensão do licenciamento ambiental das obras de 
duplicação da rodovia Régis Bittencourt; no trecho da 
Serra do Cafezal, em São Paulo, encaminhada pela 
Vereadora Ângela 
.......................................................................................
não vejo mais necessidade de convocação dessas 
pessoas. Então, peso aqui aos nobres pares que re-
jeitemos esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Em votação.

Aqueles que o aprovam, permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
Item nº 4.
O requerimento foi rejeitado.

(Intervenção fora do microfone.)

Não, não houve parecer. É um requerimento, um 
mero requerimento.

ITEM 4
– Não Terminativo -

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE MEIO  
AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,  

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 84, DE 2011

Requer, nos termos do art. 58, § 2º, incisos da 
Constituição Federal, combinado com os artigos 93, 
inciso II, da Constituição Federal, c/c os arts. 93, inci-
so II e 102-A, inciso II, a e b, do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja realizada Audiência Pública para 
debater os aspectos da conservação e preservação do 
Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, Patri-
mônio Cultural do Brasil, objeto do Ato de Tombamento 
consumado pelo IPHAN, em 4 de novembro de 2010, 
com a presença dos seguintes convidados: Presidente 
do IPHAN, Sr. Luiz Fernando Almeida; Representante 
do Governo do Estado do Amazonas; Representantes 
do Movimento S.O.S Encontro das Águas do Amazonas, 
Srs. Thiago de Mello e Tenório Telles; e Representante 
da Empresa Laje Logística S.A.

Autoria: Senador Rodrigo Rollemberg.
Em votação. (Pausa)
Aqueles que aprovam o requerimento, permane-

çam como se encontram.
Aprovado.

ITEM Nº 5.
Requerimento do Senador Aloysio Nunes Ferrei-

ra, que eu subscrevo para que possa ser apreciado.
Requer, com amparo no art. 58, § 2º, inciso II, 

da Constituição Federal, e nos arts. 90, inciso II, e 93, 
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
realização de audiência pública, no âmbito da CMA, 
para discutir as causas da elevação dos preços das 
vacinas de uso veterinário no país.

Como sugestão, podem ser convidadas para expor 
seus entendimentos na questão as seguintes autorida-
des e representantes da sociedade civil: Sr. Fernando 
de Magalhães Furlan, Presidente do CADE; Sr. Men-
des Ribeiro Filho, Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Sr. Francisco José Ferreira 
Jacintho, Presidente do Sindicato Rural de Presidente 
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Prudente; Sr. Gustavo Andrade e Lopes, Presidente da 
Sociedade Rural do Paraná; Representante do Sindi-
cato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde 
Animal; Representante da Coopers do Brasil; Repre-
sentante da Merial Brasil; Representante da Bayer; 
Representante da Valée e Representante da Pfizer.

Em votação. (Pausa)
Aqueles que aprovam, permaneçam como se 

encontram.
Aprovado.

Item nº 6.
Encaminho ao Senado Federal documentos refe-

rentes a indícios de exploração ilegal de madeira nas 
terras indígenas daquele Estado.

Autoria: Procuradoria-Geral do Estado de Ron-
dônia.

Relatoria: Senador Pedro Taques.
Com a palavra o Eminente Relator.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Pro-
curador Geral do Estado de Rondônia, Sr. Ronaldo 
Furtado, encaminhou a esta Casa o Ofício -S– no 13, 
de 2008, no qual relata ter aquela Procuradoria ter 
tornado o conhecimento de indícios sobre fatos que, 
em seu julgamento, seriam de relevante gravidade: ex-
tração ilegal de madeira em terras indígenas, situadas 
em Rondônia, e um falso seqüestro no mesmo Estado.

Em relação a esse tema – pág. 30 – faz referência 
a reportagem apresentada pela Revista Veja, em sua 
edição nº 2.057, de 23 de abril de 2008, que em seu 
entendimento indicava o cometimento de crime ambien-
tal, bem como a situação de simulação de seqüestro.

Com base em vídeos e documentos anexados ao 
supracitado ofício, o Procurador-Geral relata que, em 
19 de agosto de 2005, em Fórum realizado pelos índios 
Suruís, em Cacoal, estavam presentes um Procurador 
da República, Representantes do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, bem 
como da Fundação Nacional do Índio, Funai, da cidade 
de Ji-Paraná, e agentes da Funai de Cacoal que, junto 
com as lideranças Suruís teriam firmado uma acordo, 
no sentido de permitir a exploração e o comércio ilegal 
de madeira nas terras indígenas.

Relata ainda que os participantes dessa reunido 
teriam concordado que, enquanto o Governo Federal 
não implementasse projetos de sustentação da comu-
nidade indígena, o que nunca aconteceu, os órgãos 
de fiscalização fariam vista grossa para a exploração 
ilegal de madeira nas terras referenciadas.

Acrescenta que, após o inusitado acordo, a explo-
ração de madeira nas terras dos índios Suruí cresceu 
assustadoramente e que informações por ele obtidas 
davam conta de que os índios Zorós, que vivem pró-

ximos aos índios Suruí, cientes do referido acordo, 
decidiram seguir o exemplo e passaram também a 
comercializar as madeiras de sua reserva.

Ressalta que o vídeo e os documentos supracita-
dos correspondem a filmagem das reuniões ocorridas 
em agosto de 2005 e de declarações feitas em cartório 
por pessoas que participaram da reunião e confirmaram 
o acordo firmado entre os índios, o Ministério Público 
Federal, a Funai e o Ibama, e que, além dessa reunião, 
realizada em 19 de agosto de 2005, ocorreu outra em 
1º de setembro de 2005, destinada a dar continuidade 
as negociações também com a presença das autori-
dades acima referidas.

Nessa segunda negociação, também com a pre-
sença das autoridades acima referidas.

Nessa segunda reunião, segundo ainda o Procu-
rador-Geral do Estado de Rondônia, Valmir Suruí, um 
dos líderes do povo Suruí, teria declarado sua decepção 
com o Procurador do Ministério Público Federal, por 
ter pactuado com a continuidade da exploração ilegal 
de madeiras em suas terras, e teria afirmado a pos-
sibilidade de denunciar decisão do Ministério Público. 
Ressalta ainda que, segundo a supracitada reporta-
gem e conforme os referidos vídeo e documentos, teria 
ocorrido um seqüestro envolvendo um membro do Alto 
Comissariado de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas – o Procurador da República e outras 
pessoas mas que tal seqüestro teria sido, na verdade, 
uma farsa e que esse episódio teria atraído a atenção 
da própria Funai e da Polícia Federal.

O Procurador-Geral de Rondônia informa, final-
mente, que documento de mesmo teor do enviado ao 
Senado Federal teria sido encaminhado também a di-
versas instâncias do Poder Público, entre as quais a 
Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, 
a Câmara dos Deputados, o Ministério da Justiça, o 
Ministério do Meio Ambiente, Procuradoria-Geral da 
República, Ibama e Funai.

Posteriormente, por meio do ofício número tal, 
anexado ao processo do Ofício S acima referido, o 
Procurador do Estado de Rondônia solicitou a Presi-
dência do Senado: informações a respeito de medidas 
que, eventualmente, tenham sido adotadas em razão 
dos eventos reportados no mencionado expediente de 
abril do ano em curso – o referido Ofício S.

A matéria ora sob exame da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle foi também distribuída a Comissão de As-
suntos Sociais.

De longa data – e passo a análise, Sr. Presidente 
tem sido recorrentes as denúncias de exploração ilegal 
de madeira, especialmente na Amazônia. Essas ações 
predatórias tem demandado permanente atuação dos 
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órgãos ambientais da União e dos Estados, frequente-
mente com o apoio da própria Polícia Federal.

Há o reconhecimento de que, em um País com 
dimensões continentais, com órgãos ambientais sub-
metidos a severas limitações em termos de recursos 
materiais e humanos, a fiscalização sobre práticas 
predatórias ao meio ambiente não alcança a eficácia 
necessária.

A continuidade dos crimes ambientais, porém, 
decorre não apenas das limitações supracitadas, mas 
também do fato de que a legislação brasileira possibi-
lita postergar, por tempo demasiado, mediante repeti-
dos recursos na esfera judicial, a aplicação efetiva das 
penalidades. A despeito desses fatos, a consensual a 
percepção de que o Ibama e os órgãos estaduais de 
meio ambiente, junto com instituições, como a Polícia 
Federal e a Funai, tem feito esforço elogiável para coi-
bir essas infrações. Nesse contexto, merecem desta-
que as operações deflagradas pelo Ibama na Região 
Amazônica, nas quais tem ocorrido sempre elevado 
número de autuações. Todavia, não há como ignorar a 
gravidade das denúncias apresentadas pelo Sr. Ronal-
do Furtado, Procurador-Geral do Estado de Rondônia, 
contra as instituições supracitadas, que demandam 
averiguação quanto a sua consistência.

O Senado Federal não tem meios, evidentemen-
te, para promover essa averiguação, nem tal ativida-
de especifica insere-se no âmbito de suas atribuições 
constitucionais. Esta Casa, todavia, dispõe da capa-
cidade para acionar as instituições da República para 
trazerem uma resposta a sociedade com respeito a 
essas denúncias.

A Constituição Federal, em seu art. 49, inclui, na 
competência exclusiva do Congresso Nacional, -fisca-
lizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta.

Além disso, Sr. Presidente, o art. 50, § 2º, da 
Carta Magna determina que:

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informação aos Ministros de Estado ou a qualquer 
das pessoas referidas no caput deste artigo, impor-
tando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas.

Assim, cabe a esta Comissão tomar ciência do 
Ofício S nº 13, de 2008, da gravidade das denúncias 
nele contidas e, no cumprimento de seu papel de 
fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, 
encaminhar pedidos de informações aos órgãos com-
petentes da União.

Ressalta-se, contudo, que o processado relativo 
ao Ofício S, ora analisado, contém o Ofício PGRGAB 
nº 1.929, de 10 de novembro de 2008, enviado a en-
tão Senadora Fátima.

Assim, cabe a esta Comissão tomar ciência do 
Ofício S nº 13, de 2008, da gravidade das denúncias 
nele contidas e, no cumprimento de seu papel de 
fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, 
encaminhar pedidos de informações aos órgãos com-
petentes da União. Ressalta-se, contudo, que o pro-
cessado relativo ao Ofício S, ora analisado, contém 
o Ofício PGRGAB nº 1.929, de 10 de novembro de 
2008, enviado à então Senadora Fátima Cleide, indi-
cado relatora da matéria perante a CMA, mediante o 
qual o Sr. Procurador Geral da República encaminha-
va cópia do Ofício PGR-1.619, de 16 de setembro de 
2008, acompanhado de sua manifestação nos autos, 
MPF/PGR nº tal – que está aqui relacionado –, bem 
como cópia da Ata da 338ª reunião da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, referente ao procedimento 
administrativo nº tal.

Nesse ofício o Procurador Geral da República in-
forma que a Câmara de Coordenação e Revisão con-
cluiu pela absoluta regularidade da atuação do Procu-
rador da República Reginaldo Trindade e que por isso 
não haveria qualquer outra providencia a ser adotada.

Sr. Presidente, eu fiz juntar a Comissão do Meio 
Ambiente o voto, que passo a ler o voto, mas posterior-
mente eu mudei o voto e se encontra aí sobre a Mesa.

Eu faço a leitura do voto como se encontra no 
relatório de todos os Senadores e a mudança que foi 
efetuada.

O voto que consta aqui, Sr. Presidente, é no se-
guinte sentido:

– Com base no exposto manifesto-me 
pela apresentação dos requerimentos e in-
formação em anexo, a serem encaminhados 
aos Ministros do Estado da Justiça e do Meio 
Ambiente e pela recomendação que o proces-
sado seja arquivado.

Só que nós mudamos isso e eu quero dar ciência 
aos Srs. Senadores que antes do arquivamento desse 
processado, em razão da importância da gravidade dos 
fatos relatados melhor colher ás informações e ao de-
pois, se a comissão assim entender, pelo arquivamento.

Portanto, por honestidade intelectual e lealda-
de aos Srs. Senadores aqui presentes e a todos os 
Senadores, antes do arquivamento nós modificamos 
isso para que as informações sejam colhidas porque 
este é o melhor caminho, antes do arquivamento des-
ta representação, porque penso que os fatos aqui são 
muito graves.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB-DF) – Em discussão. (Pausa.) Com a palavra 
o Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Para discutir, Sr. Presidente.

Eu vou votar com o relator Pedro Taques, até pela 
credibilidade, pela experiência que o Senador tem, so-
bretudo numa questão como essa.

Mas eu indagaria do Senador Pedro Taques se 
não fosse o caso também que nós pudéssemos acom-
panhar essa questão. Porque essa é uma questão im-
portante, porque se atribui tanto malfeito a produtores 
e tal, e às vezes você confunde, é comum confundir 
produtor rural com pessoas que não tem... Você vê 
que isso aqui é uma coisa tão grave – se for verdade 
a denúncia -, houve participação do Ministério Públi-
co Federal e autoridade importante, as informações. 
Mas eu gostaria que um ou dois Senadores pudesse 
acompanhar, até que a gente pudesse fazer o juízo, 
para que a denúncia pudesse ser realmente analisada 
à exaustão, porque ao enviar denúncia para o Senado 
é importante que a gente dê e que fique muito claro 
quem participou de um acordo como esse.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB-DF) – Em discussão.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se 

me permite.
Concordo, inteiramente, Sr. Presidente, com o 

Senador Moka.
Senador quero dar conhecimento a V. Exª, que 

amanhã a Bancada do Estado de Mato Grosso se re-
úne e um dos pontos da pauta, nós vamos ouvir esse 
Procurador a respeito de temas relacionados à Reserva 
Indígena Cinta Larga na divisa de Mato Grosso com 
Rondônia, na chamada Roosevelt. Amanhã está no 
ponto da pauta e convido V. Exª, se entender por bem, 
a participar. O tema é outro, mas é o mesmo membro 
do Ministério Público.

Mas essa providência de V. Exª eu acolho e en-
tendo como absolutamente louvável diante dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB-DF) – Não havendo mais quem queira discutir.

Em votação.
Lembrando, Senador Waldemir Moka, que ao 

aprovar o relatório do Senador Pedro Taques nos es-
tamos aprovando também dois requerimentos de infor-
mações ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério 
da Justiça e, em seguida, ao chegar à resposta dos 
Ministérios, serão despachadas ao Senador Relator, 
Senador Pedro Taques, para que ele possa relator as 
informações prestadas pelos dois requerimentos.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Quero, já com anuência do Senador Pedro Taques, eu 
gostaria então, Sr. Presidente, de acompanhar junto 
com o Senador Pedro Taques – não sei se algum ou-
tro Senador tem interesse porque esse é um assun-
to que eu gostaria de vê-lo esclarecido, até porque é 
uma denúncia muito séria, eu acho que devemos ir a 
esta exaustão. Porque eu sou um daqueles, Sr. Presi-
dente, às vezes as pessoas me vê defendendo o se-
tor da agricultura e tal, mas eu, absolutamente quero 
concordar com qualquer tipo de questão que possa 
confundir agricultura com o que está acontecendo aí, 
pela denúncia do Procurador Geral do Estado.

Então, são essas questões e acho que ao aviar 
aqui as informações, eu acho que essa comissão po-
dia destacar dois ou três Senadores para que a gente 
pudesse fazer algum apanhamento disso.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB-DF) – Minha sugestão, Senador Moka, este é 
o relatório preliminar, a partir das informações do Mi-
nistério da Justiça e do Ministério do Meio Ambiente 
o Senador Pedro Taques trará um novo relatório e aí a 
comissão avaliará a possibilidade de fazer essa visita, 
dando o testemunho da atuação sempre responsável 
de V Exª nesta comissão e aqui no Senado.

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

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB-DF) – Pela ordem, Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pedido de inversão de pauta.

Tendo em vista que o Senador Blairo Maggi, 
aqui se encontra e ele o Relator do Projeto de Lei do 
Senado nº 38, da minha autoria, eu gostaria conce-
desse prioridade.

Nós temos dois, agora não sabemos se já tem 
número aqui para votar?

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB-DF) – Vou deliberar logo em seguida, Senador 
Valadares. Só para concluir essa votação.

Não havendo mais quem queira discutir.
Em votação.
Aqueles que aprovam o relatório do Senador Pe-

dro Taques, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a apresentação dos dois requeri-

mentos destinados ao Ministério do Meio Ambiente e 
ao Ministério da Justiça.

Aqueles que concordam com a aprovação dos 
requerimentos, permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, quero fazer uma correção 
ao meu pedido. O Senador Blairo Maggi, na verdade, 
ele é autor de um voto em
.........................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
Comissão Diretora, em sua 11ª Reunião realizada no 
dia 29 de setembro do corrente ano, aprovou o Pare-
cer nº 1.048-A, de 2011, sobre o Projeto de Resolução 
do Senado Federal nºs 22, de 2008; e 3, de 2009. As 
matérias, tendo em vista já terem sido submetidas a 
prazo de emendamento, serão incluídas em Ordem do 
Dia oportunamente.

São os seguintes os pareceres sobre 
as matérias:

PARECERES Nºs 1.048 E 1.048-A, DE 2011

Sobre os Projetos de Resolução do 
Senado nº 22, de 2008, do Senador Anto-
nio Carlos Júnior, que altera a redação do 
art. 154 e revoga o art. 160 do Regimento 
Interno do Senado Federal, para determinar 
que as sessões especiais e comemorativas 
se realizarão somente em dias de sessão 
não deliberativa, e nº 3, de 2009, do Senador 
Jarbas Vasconcelos, que altera o Regimen-
to Interno do Senado Federal para vedar a 
realização de comemoração especial no 
período de expediente e de sessão especial 
nos meses de julho e de dezembro.

PARECER Nº 1.048, DE 2011 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão os Projetos de 
Resolução do Senado (PRS) nos 22, de 2008, do Se-
nador Antonio Carlos Júnior, que “altera a redação 
do art. 154 e revoga o art. 160 do Regimento Interno 
do Senado Federal, para determinar que as sessões 
especiais e comemorativas se realizem somente em 
dias de sessão não deliberativa”, e 3, de 2009, do Se-
nador Jarbas Vasconcelos, que “altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para vedar a realização de 
comemoração especial no período de expediente e de 
sessão especial nos meses de julho e de dezembro”, 
que tramitam em conjunto, por força do Requerimento 
nº 1.218, de 2009.

O PRS nº 22, de 2008, busca alterar o Regimen-
to Interno do Senado Federal (RISF) para determinar 
que as sessões especiais e comemorativas se reali-
zem somente em dias de sessão não deliberativas. O 
autor argumenta, para justificar, que a matéria visa a 
restringir os dias em que poderá ser realizada sessão 
especial e a impedir a utilização do Período do Expe-
diente para sessões comemorativas, em benefício da 
dinâmica do processo legislativo.

Já o PRS no 3, de 2009, propõe a vedação da 
realização de comemoração especial ou de sessão 
especial nos meses de julho e dezembro.

Ao justificar sua iniciativa, o Senador Jarbas 
Vasconcelos argumenta que as comemorações e 
sessões especiais não podem ter primazia sobre a 
tarefa precípua do Senado Federal, que é a atividade 
legislativa e parlamentar, nos termos constitucionais. 
E recorda que os meses de julho e dezembro têm se 
mostrado especialmente atribulados no que se refere 
ao afazer legiferante, seja em função da aproximação 
da interrupção da sessão legislativa, ou do encerra-
mento desta.

O elevado número de atividades simultâneas no 
Senado, como as sessões plenárias, reuniões de co-
missões temáticas e de inquérito, sessões especiais 
e comemorações sobrecarregam e comprometem a 
qualidade dos trabalhos dos parlamentares e das dis-
cussões, além de acarretar o esvaziamento dos locais 
de reunião, afetando a imagem do Senado Federal pe-
rante a sociedade, a imprensa e os demais Poderes. 
O autor registra também o aumento dos custos ope-
racionais decorrente da realização de grande número 
de sessões especial e de homenagem.

Não foram oferecidas emendas aos projetos. 

II – Análise

A matéria objeto das proposições sob análise 
constitui tema de relevante interesse para o funciona-
mento do Senado Federal, uma vez que as sessões 
e comemorações especiais têm ocupado parcela sig-
nificativa da agenda da Casa, com repercussões que 
podem ser negativas em vários segmentos da socie-
dade brasileira.

As proposições, assim, contribuem para aperfei-
çoar o funcionamento do Senado Federal, ao conferir 
maior rigor aos critérios que disciplinam a realização 
de sessões plenárias de natureza especial e de co-
memorações especiais. Com isso, permite-se dedicar 
as sessões que ocorrem nos dias centrais de cada 
semana, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, ao de-
bate das proposições que constam da ordem do dia e, 
assim, voltadas ao processo legislativo e parlamentar 
em sentido estrito.
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Dessa forma, não apenas as sessões e as co-
memorações especiais passam a ter uma disciplina 
criteriosa, mas também as sessões ordinárias voltadas 
ao debate legislativo serão também destacadas, e sua 
natureza ressaltada e valorizada.

Ademais, as proposições encontram-se redigidas 
em termos concordes com a Constituição e o ordena-
mento jurídico, e são também regimentais.

Assim, entendemos que os projetos merecem 
pleno apoio.

Nesse sentido, opinamos pela aprovação, nos 
termos de emenda substitutiva, que busca consolidar 
as duas proposições e acrescentar outros dispositivos 
no mesmo sentido e direção. Sugerimos acrescentar, 
especialmente, que tais sessões somente ocorrerão 
nas segundas e sextas-feiras e, ainda assim, quando 
nesses dias não houver ordem do dia, e outras mudan-
ças para tornar mais rigorosas as regras pertinentes, 
e, assim, conferir maior valor e importância a essas 
sessões.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela constitucionalidade 
e juridicidade dos Projetos de Resolução do Senado 
nos 22, de 2008, e 3, de 2009, e, no mérito, votamos 
pela aprovação do PRS no 22, de 2008, nos termos de 
emenda substitutiva que se segue, e pelo consequente 
arquivamento do PRS no 3, de 2009.

EMENDA N° 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
No 22, DE 2008

Altera o Regimento Interno do Sena-
do Federal para dispor sobre critérios para 
a realização de sessão ou comemoração 
especial.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° O do Regimento Interno do Senado Federal 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 160.  ..............................................
 ..............................................................
IV – não será realizada comemoração 

especial nos meses de julho e dezembro.” (NR)
“Art. 199. O Senado poderá interrom-

per sessão ou realizar sessão especial para 
comemoração ou recepção de altas perso-
nalidades, a juízo do Presidente ou por deli-
beração do Plenário, mediante requerimento 
de seis senadores, observadas as seguintes 
normas:

I – salvo o caso de recepção a Chefe de 
Estado ou de Governo ou autoridade equi-
valente, a sessão especial somente poderá 
ocorrer uma vez por mês, na segunda ou na 
sexta-feira e quando não houver Ordem do 
Dia previamente agendada para esses dias;

II – a homenagem, a mesma efeméride 
ou personalidade, somente poderá ocorrer 
uma vez a cada dez anos;

III – a primeira comemoração das home-
nagens, somente poderá ocorrer após vinte e 
cinco anos do fato;

IV – a sessão especial terá a duração 
máxima de duas horas.

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

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

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2011. 
– Senador Eunício Oliveira, Presidente. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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PARECER N° 1.048-A, DE 2011

Da Comissão Diretora, sobre os Proje-
tos de Resolução do Senado no 22, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Júnior, que alte-
ra a redação do art. 154 e revoga o art. 160 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
para determinar que as sessões especiais 
e comemorativas se realizarão somente 
em dias de sessão não deliberativa, e no 3, 
de 2009, do Senador Jarbas Vasconcelos, 
que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para vedar a realização de come-
moração especial no período de expediente 
e de sessão especial nos meses de julho e 
de dezembro.

Relator:

I – Relatório

O Projeto de Resolução no 22, de 2008, de au-
toria do Senador Antonio Carlos Júnior, que altera a 
redação do art. 154 e revoga o art. 160 do Regimento 
Interno, foi lido em 7 de maio despachado à Comissão 
Especial criada pelo Requerimento no 208, de 2008. Em 
15 de setembro de 2009, o referido Projeto passou a 
tramitar em conjunto com o Projeto de Resolução no 3, 
de 2009, e foram despachados à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e à Diretora.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em reunião realizada em 21 de setembro de 2011, 
foi aprovado o relatório do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, que passou a ser o parecer da CCJ, concluindo 
favoravelmente ao Projeto de Resolução n° 22, de 
2008, nos termos da Emenda n° 1-CCJ (substitutivo) 
que apresenta, e contrário ao Projeto de Resolução 
n° 3, de 2009, que tramita em conjunto.

II – Voto

Vem a exame da Comissão Diretora, após instru-
ção da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
os Projetos de Resolução n° 22, de 2008, e n° 3, de 
2009, que tramitam em conjunto.

Visando ao aprimoramento dos dispositivos re-
gimentais que disciplinam a realização de sessões 
especiais, a Mesa do Senado Federal propõe novos 
critérios para sua realização, para propiciar a racio-
nalização do tempo dos parlamentares destinado aos 
trabalhos legislativos.

Dessa forma, propõe-se a reserva das referidas 
sessões especiais às segundas e sextas-feiras, con-
forme os critérios elencado no texto que segue.

EMENDA Nº 2 – CDIR (SUBSTITUTIVO)

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 22, DE 2008

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para estabelecer novos procedimen-
tos para a realização de sessões especiais.

O Senado FederaL resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 154.  ..............................................
 ..............................................................
§ 5º A sessão especial realizar-se-á ex-

clusivamente para comemoração ou home-
nagem, em número não superior a duas por 
mês, às segundas ou sextas-feiras.

 .................................................... “ (NR)
“Art.158.  ...............................................
 ..............................................................
§ 42 As inscrições que não puderem ser 

atendidas em virtude do levantamento ou da 
não realização da sessão, ou em virtude do 
disposto no § 5º, transferir-se-ão para a sessão 
do dia seguinte e as desta para a subseqüente.

 ..............................................................
§ 6º Ressalvado o disposto no § 1º deste 

artigo, não haverá prorrogação do Período do 
Expediente.” (NR)

 ..............................................................
“Art. 199. O Senado poderá interromper a 

sessão ou realizar sessão especial para come-
moração ou recepção de altas personalidades, 
a juízo do Presidente ou por deliberação do Ple-
nário, mediante requerimento de seis senadores.

§ 1º Salvo o caso de recepção a Chefe 
de Estado ou de Governo ou autoridade equi-
valente, a sessão especial somente poderá 
ocorrer duas vezes por mês, às segundas ou 
sextas-feiras, e quando não houver Ordem do 
Dia previamente agendada para esses dias;

§ 2º A homenagem à mesma efeméride 
ou personalidade somente poderá ocorrer Uma 
vez a cada dez anos;

§ 3º A primeira comemoração das home-
nagens somente poderá ocorrer após vinte e 
cinco anos do fato;

§ 4º A sessão especial terá a duração 
máxima de duas horas.

§ 5º Em sessão especial, poderão ser 
admitidos convidados à Mesa e no Plenário.
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§ 6º 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 inde-
pende de número, será convocada em ses-
são, através do Diário do Senado Federal, ou 
por outro meio oficial de comunicação, e nela 
somente usarão da palavra os senadores pre-
viamente designados pelo Presidente ou por 
líder de partido ou bloco parlamentar.

§ 1º Não serão concedidos apartes nas 
sessões especiais.” (NR)

Art. 2º Revoga-se o art. 160 da Resolução nº 
93/1970 (Regimento Interno do Senado Federal).

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

Justificação

O presente projeto de resolução pretende apri-
morar alguns dispositivos do Regimento Interno do 
Senado Federal que disciplinam a realização das ses-
sões especiais.

Com efeito, não obstante a importância de ses-
sões de homenagem a fatos, personalidades e insti-
tuições de relevância para a vida nacional, impõe-se a 
definição de novos critérios para a sua realização tendo 
em vista que o texto atual do Regimento Interno, neste 
ponto, não se compatibiliza com o alimento expressivo 
das atividades do Poder Legislativo.

Assim, de forma a racionalizar o tempo dos par-
lamentares destinado ao trabalho legislativo o presen-
te projeto restringe as referidas sessões especiais às 
segundas e sextas-feiras, sendo permitida a realização 
de somente duas delas por mês.

Ante o exposto, considerando a relevância do 
tema aqui tratado, esperamos a aprovação do pre-
sente projeto.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 354 e 
355, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunicam a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 526, de 
2009; e 325, de 2008 (tramitando em conjunto com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 356, de 2008), respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. 354/2011/CAE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realiza-
da nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 526 de 
2009, que “Dá nova redação ao art. 2º, caput, e §§ 1º 
e 4º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para incluir no Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), a assistência 
financeira ao transporte intermunicipal de estudantes 
universitários”, com as Emendas n  os 1 e 2-CE-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. 355/2011/CAE

Brasília, 27 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 325 de 2008, que 
“Altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, 
para isentar do Imposto de Renda da Pessoa Física a 
remuneração percebida pelo servidor licenciado para 
tratamento de doenças graves”, e o Projeto de Lei do 
Senado nº 356, de 2008, que “Altera a Lei nº 8.541, 
de 23 de dezembro de 1992, para isentar do Imposto 
de Renda da Pessoa Física a remuneração percebida 
pelo servidor licenciado para tratamento de doenças 
graves”, que tramitam em conjunto.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência aos Ofícios nºs 354 e 355, 
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.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.045, 
de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Ricardo Izar), que altera 
o art. 18 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
que “dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio 
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 
e Correlatos, e dá outras providências”, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem serviço de 
aferição da pressão arterial.

A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 194, de 2008, já havia sido ins-
truído pela Comissão de Assuntos Sociais, nos termos 
do Parecer nº 1.916, de 2009, em reunião realizada 
em 29/10/2009, tendo o prazo para apresentação de 
emendas, previsto no art. 235, II, d, do Regimento In-
terno, transcorrido naquela oportunidade.

Uma vez que o parecer que acaba de ser lido 
é favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 
2008, e que a referida matéria já teve seu prazo para 
emendas aberto e encerrado perante a Mesa, esta 
Presidência encaminha o parecer à publicação e in-
cluirá a proposição em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.211, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do PLC nº 319, de 2009, de autoria do Deputado 
Tarcísio Zimmermann, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de motorista, que tramita em conjunto com 
o PLS nº 271 de 2008.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO Nº 1.212, DE 2011 
(Comissão de Serviços de Infraestrutura)

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2011

Nos termos do disposto no artigo 258, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro que o 
Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2011 tramite em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 283 ,de 
2011, por versarem sobre o mesmo tema.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2011. 
– Senador Aécio Neves.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão nos termos 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-
tin, do PCdoB do Amazonas. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Mozarildo, Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, Sr. Presidente, é com muita alegria que ocu-
po a tribuna neste momento para falar a respeito da 
atividade ocorrida na cidade de Manaus, capital do 
Estado do Amazonas, na última quarta-feira, momento 
de que pudemos participar, compartilhar, não só com 
a Presidenta Dilma, mas com todos os sete Governa-
dores dos Estados da região Norte, uma solenidade 
que promoveu o lançamento do Programa Brasil Sem 
Miséria para a região Norte. 

Lá estavam o Governador do seu Estado, Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, o Governador do Estado, 
além do de Roraima, do Estado do Acre, do Tocantins, 
do Estado do Amapá, do Estado do Amazonas, do 
Estado de Rondônia, sete Governadores, do Estado 
do Pará, junto com a Presidenta numa solenidade de 
fundamental importância. 

Além dessas pessoas, participaram também al-
guns parlamentares, o Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, a Ministra de Combate à Fome, o Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome do Brasil e a Mi-
nistra da Comunicação Social, enfim, Sr. Presidente, 
a solenidade, realizada no Teatro Amazonas, mostra 
a determinação do Governo Federal em dar continui-
dade a uma política que visa, que tem como objetivo 
central, à erradicação da miséria extrema, da pobreza 
extrema no Brasil.

Semana passada, em meados da semana pas-
sada, o próprio Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) divulgou mais um estudo, levando em con-
sideração a evolução do desenvolvimento humano no 
Brasil. Esse estudo mostra que a pobreza, no Brasil, 
nos últimos nove anos, Sr. Presidente, caiu aproxima-
damente em 24%, ou seja, de 24% foi a diminuição 
da pobreza no Brasil. 

Aproximadamente 4 milhões de brasileiros e 
brasileiras saíram da margem da pobreza extrema no 
Brasil. Pessoas que viviam com um rendimento médio, 
com uma renda per capita de aproximadamente me-
tade do valor do salário mínimo deixaram de receber 
a metade do valor do salário mínimo e tiveram a sua 
renda ampliada; ou seja, 17 milhões de pessoas tinham 

renda per capita de aproximadamente metade do sa-
lário mínimo, hoje são 12 milhões. Isso significa uma 
queda na pobreza de aproximadamente 24% a 25%.

Alguns fatores foram fundamentais para esse re-
sultado, Sr. Presidente. Primeiro, obviamente, houve 
um bom desempenho da economia brasileira nesse 
período, que poderia ter sido melhor, não fosse, no 
início do governo do Presidente Lula, muitos segmen-
tos do Brasil inteiro não acreditarem que Sua Excelên-
cia tivesse capacidade de governar da melhor forma 
o nosso País. Naquele período, houve uma retração 
na economia. Também vamos lembrar o período de 
2008/2009 em que o Brasil sofreu com a crise econô-
mica internacional. O avanço poderia ter sido maior do 
que o que foi alcançado. 

Mas, sem dúvida nenhuma, existem alguns fatores 
importantes que contribuíram muito para a diminuição 
da pobreza no Brasil. Entre esses fatores, Sr. Presi-
dente, quero aqui destacar a formalização do merca-
do de trabalho. Não estou falando aqui de coisas que 
conquistamos, Senador Rollemberg, há muito tempo, 
mas que continuamos a conquistar. 

A formalização dos trabalhadores tem sido um 
fator muito importante não apenas para dar-lhes maior 
segurança no mercado de trabalho e na própria vida 
profissional, mas também para fazer com que esses tra-
balhadores passem a ter uma renda maior, uma renda 
no mínimo equivalente ao valor do piso nacional, que 
é o valor do salário mínimo. Milhares de trabalhadores 
saíram da informalidade e foram para a formalidade. 
Isso não está computado ainda. Acredito que nos próxi-
mos meses, nos próximos anos, teremos uma evolução 
ainda maior desse quadro, tendo em vista uma série 
de medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo 
e que o Congresso Nacional vem aprovando. Dentre 
elas, a legalização do microempreendedor individual. 

Não há dúvida nenhuma de que a lei que previu 
a figura do microempreendedor individual contribuirá, 
contribui já, para tal evolução: um milhão e meio de 
trabalhadores e trabalhadoras aproximadamente, Sena-
dor Dornelles, já se cadastraram, já estão devidamente 
cadastrados como microempreendedores individuais. 
Esse número só deverá crescer daqui para diante. E, 
com esse crescimento, cresce também a renda das 
famílias, a renda dessas pessoas. 

Após a criação da figura do microempreende-
dor individual, aprovamos recentemente outra lei que 
ajudará ainda mais na evolução dessa parcela impor-
tante de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil: a 
diminuição da cobrança de cinquenta e poucos reais 
para R$27,00 ao mês. 

Aprovamos também a possibilidade de a dona de 
casa que tenha como única atividade as tarefas do lar 
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poder se cadastrar junto à Previdência, formalizar-se 
pagando o mesmo valor de aproximadamente R$27,00 
para a Previdência Social. 

Então, aqui nós todos comemoramos e acredi-
tamos que a evolução da economia brasileira levará 
ao aumento do ritmo decrescente da pobreza. E, sem 
dúvida nenhuma, o ato ocorrido na cidade de Manaus, 
na última quarta-feira, dia 28 do mês passado, o mês 
de setembro, foi uma atividade muito importante. E a 
presença de todos, de absolutamente todos os Go-
vernadores dos sete Estados da região Norte mostra 
o quanto esse programa, que é do Governo Federal, 
mas que conta com a parceria dos governos locais, 
tanto de Governadores quanto de prefeitos e prefeitas 
municipais, tenderá a melhorar ainda mais a qualidade 
de vida das pessoas. 

A meta do Governo Federal, anunciada no lan-
çamento do Programa Brasil sem Miséria, é tirar da 
pobreza extrema aproximadamente R$16,2 milhões 
de pessoas, das quais 17% encontram-se na região 
Norte. Ou seja, R$2,65 milhões de pessoas deverão 
sair dessa faixa de extrema pobreza.

No lançamento do ato, foi assinada uma série de 
protocolos e de acordos entre os governos estaduais 
e o Governo Federal. Além do desenvolvimento de 
projetos na área de educação, na área de saúde, da 
assistência social, do saneamento, da energia elétrica, 
da moradia, na região Norte há algo particular, porque 
foi assinada lá a criação, a Presidente assinou, de um 
programa denominado Bolsa Verde.

O programa Bolsa Verde muito se assemelha a 
um programa que já vem sendo desenvolvido no Esta-
do do Amazonas há algum tempo, lançado com muito 
sucesso pelo atual Senador Eduardo Braga, que, na 
época, era governador do Estado, que é o Bolsa Flo-
resta. Agora, temos também o Bolsa Verde.

O Bolsa Verde dará às famílias que vivem em 
áreas de proteção ambiental federal uma renda, a 
cada trimestre, de aproximadamente R$300,00, o 
que ajudará não apenas na manutenção do trabalha-
dor e da sua família, mas servirá como incentivo, não 
tenho dúvida nenhuma, para mudar a cultura que os 
nossos povos, que a sociedade tem em relação à flo-
resta, porque cada morador, cada trabalhador, cada 
agricultor, cada ribeirinho que vive numa área de pre-
servação florestal não está apenas ali vivendo, mas 
está contribuindo com o Governo, com a Nação para 
que a preservação ocorra.

O exemplo mais cabal disso está em alguns pro-
blemas recentes que vivemos no campo brasileiro. Nós 
assistimos, há alguns meses, no primeiro semestre 
deste ano de 2011, a alguns assassinatos no campo, 
Sr. Presidente, todos eles ligados à questão ambiental, 

à extração ilegal de madeira. Assim aconteceu com o 
sindicalista Dinho, conhecido na região do Amazonas 
e de Rondônia como Dinho, Adelino Santos, que foi 
assassinado brutalmente na frente da sua esposa. O 
que ele fazia nada mais era do que a busca incessante 
de regularizar áreas de proteção, reservas extrativis-
tas, e, por isso mesmo, foi morto, foi assassinado por 
aqueles que não têm não só respeito ao meio ambiente 
como também à vida dos seres humanos.

Então, o lançamento de mais esse programa Bol-
sa Floresta, Senador Dornelles, vem contribuir não só 
para o desenvolvimento humano desses brasileiros e 
brasileiros que vivem nas regiões mais longínquas, 
mais isoladas deste País, mas também para a cultura 
necessária da preservação ambiental.

Mas, Sr. Presidente, naquele ato que foi assina-
do, estava presente o representante da Abras (Asso-
ciação Brasileira de Supermercados), que firmou o 
compromisso, juntamente com a Presidenta, com os 
governadores da região Norte, de adquirir alimentos 
de agricultores familiares, algo muito importante. Além 
disso, o próprio Governo Federal garantiu as compras 
governamentais de produtores rurais, de pequenos tra-
balhadores. Nós temos o entendimento de que esse 
acordo assinado com a Abras vai contribuir muito para 
o desenvolvimento da população. 

E aí eu quero trazer novo exemplo do Estado do 
Amazonas: grande parte da merenda escolar distribuída 
nas escolas públicas de todo o Estado, seja da capital, 
Manaus, ou dos Municípios do interior, são produtos 
adquiridos da própria comunidade local, agricultores 
do interior, agricultores familiares que plantam porque 
têm a certeza absoluta de que terão para quem vender 
os seus produtos. Esse é um passo muito importante 
para o desenvolvimento do setor produtivo primário 
em nosso País. 

Apesar de termos instalado, no Estado, um polo 
de eletroeletrônicos, o maior do nosso continente, que 
gera, diretamente, em torno de 120 mil empregos e, 
indiretamente, em torno de 600 mil empregos, gran-
de parte da nossa população ainda vive da produção 
primária. São agricultores que vivem ou no entorno da 
cidade de Manaus, da região metropolitana, ou nos 
Municípios distantes, que plantam a sua macaxeira, 
que plantam o seu abacaxi, que colhem castanha, Sr. 
Presidente. E todos esses programas lançados pelo 
Governo Federal têm sido muito, mas muito importante 
mesmo, para o desenvolvimento do interior.

E aqui eu quero destacar o seguinte: lá, naquele 
ato, falaram todos os Governadores dos sete Estados, 
além, obviamente, da Ministra do Desenvolvimento 
Social e da Presidenta Dilma. Os Governadores foram 
unânimes em relatar, primeiro, registrar a importância 
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desse programa, desse projeto do Governo Federal, 
que muito contribuirá para a erradicação da miséria 
também na região Norte, mas que, além da erradicação, 
contribuirá para o desenvolvimento do setor produtivo 
primário com respeito ao meio ambiente.

Eu costumo dizer, e V. Exª tem dito com frequ-
ência, Senador Mozarildo – porque V. Exª também é 
do norte, também é da região amazônica –, que nós 
temos a maior quantidade de áreas preservadas do 
País lá na região amazônica, lá na região Norte. Então, 
nós precisamos entender que é necessário que esses 
Estados sejam remunerados por esse grande serviço 
ambiental que nós prestamos, não só para os amazô-
nidas ou para os brasileiros, mas para o mundo inteiro.

Hoje, provou-se, já, cientificamente que o regime 
de águas, ou seja, o regime de chuvas no mundo tem 
razão direta com a floresta amazônica. Ou seja, nós 
determinamos, nós equilibramos o regime de águas 
do Planeta. Então, manter esses serviços ambientais, 
obviamente, tem um custo, um custo que tem que ser 
repassado para essas comunidades, Senador Rodri-
go Rollemberg. Não é à toa que a nossa bancada luta 
muito para que o Código Florestal também preveja a 
possibilidade de pagamento dos serviços ambientais. 
Ou seja, nós temos a consciência da necessidade de 
desenvolver o setor produtivo, mas, ao mesmo tempo, 
de preservar o meio ambiente. 

Todos os Governadores: o Governo Omar Aziz, 
do meu Estado, Amazonas; o Governador de Roraima; 
Confúcio Moura, de Rondônia; Governador Tião Viana, 
do Acre. Todos os Governadores foram unânimes em 
colocar isso à Presidenta da República. A Amazônia é 
uma enorme riqueza para o Brasil, mas é uma riqueza 
natural, que precisa ser transformada em qualidade 
de vida para as pessoas, não só para os amazônidas, 
mas para o Brasil inteiro. 

Então, quero aqui, desde já, cumprimentar a 
Presidente; cumprimentar os Governadores da região; 
cumprimentar os agricultores. Lá estavam pessoas 
de reservas florestais do Acre, do querido Município 
de Manicoré, no meu Estado. Enfim, pessoas vindas 
de todas as partes do interior, que foram participar e 
prestigiar esse ato do Governo Federal. 

Tenho certeza de que nós estamos no caminho 
certo. O Brasil está no caminho certo, porque o ob-
jetivo principal de toda política é trazer não só para 
o consumo, mas de melhorar a qualidade de vida de 
brasileiras e brasileiros de todo o País. Daqueles que 
vivem nas mais populosas regiões metropolitanas até 
aqueles que estão nos mais longínquos recantos do 
Brasil, em reservas ambientais, em pequenos Muni-
cípios, em pequenas comunidades do interior, seja do 
Norte, seja do Nordeste, seja do Centro-Oeste.

Então, o caminho é este: precisamos fazer com 
que a nossa economia se desenvolva, mas se desen-
volva não para enriquecer uma meia dúzia, e sim para 
gerar renda, gerar riqueza, qualidade de vida, saúde, 
educação para toda a nossa querida gente brasileira.

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

– RR) – Concedo a palavra neste momento ao Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, por permuta com o Senador 
Wilson Santiago.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Sr. Presidente desta sessão, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, prezadas Senadoras, prezados 
Senadores, na última segunda-feira, apresentei aqui 
a ideia de que deveríamos fazer com que o percentual 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal, progres-
sivamente, fosse investido nas regiões do Entorno.

Propus para o debate, naquela ocasião, que de-
veríamos, a cada ano, destinar 1% dos recursos do 
Fundo Constitucional do Distrito Federal para ser in-
vestido na região do Entorno em segurança, saúde e 
educação, priorizando as cidades de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano, de menor Produto Interno 
Bruto por pessoa e as cidades fronteiriças ao Distrito 
Federal. Defendi a ideia de que, para cada real colocado 
pelo Distrito Federal, Goiás fosse obrigado a colocar 
o mesmo valor, o que permitiria garantir investimentos 
na região do Entorno jamais vistos até hoje na história 
de toda essa região.

A proposta, como não poderia deixar de ser, pela 
importância dela...

Quero registrar que também defendemos que 
fosse criado um consórcio entre o Estado de Goiás e 
o Distrito Federal, que administraria esses recursos, 
que, como disse, seriam colocados gradualmente. De-
pois, evoluímos para a ideia de que, em vez de 10%, 
poderia ser 0,5% ao ano, até atingir o limite de 5%, 
em dez anos, porque o Estado de Goiás também seria 
obrigado a colocar o mesmo recurso, o que faria com 
que, efetivamente, nós tivéssemos, a cada ano, 1% 
do equivalente aos recursos do Fundo Constitucional 
do Distrito Federal.

Apresentamos a proposta também de que a União 
deveria comparecer com 30% desses recursos, o que 
faria com que, a cada recurso, digamos, a cada real 
colocado pelo Distrito Federal, R$1,3 deveria ser co-
locado também na região do Entorno pelo Estado de 
Goiás e pela União.

Como não poderia deixar de ser, a ideia mobilizou 
muitas opiniões. Recebi manifestações as mais diver-
sas possíveis, manifestações entusiasmadas, é claro, 
de pessoas que sabem a importância de se resolver 
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o problema do entorno como algo estratégico para o 
Distrito Federal; manifestações contrárias, algumas ve-
ementes, preocupadas em mexer com uma conquista 
do Distrito Federal, que é o Fundo Constitucional do 
Distrito Federal. 

Quero registrar que, em função desse debate, 
pelo meu compromisso como Senador pelo do Distrito 
Federal, pela compreensão que tenho da importância, 
do ponto de vista estratégico, tratar a questão do En-
torno como absolutamente indispensável ao desenvol-
vimento do Distrito Federal e de toda a região, solicitei 
ao Líder do Bloco ao qual pertence o PSB pertence, 
o Deputado Humberto Costa, que me designasse – 
o que já foi feito – como titular para a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, onde pretendo 
aprofundar esse debate. Então, o debate especifica-
mente sobre uma ideia ou sobre um anteprojeto de lei. 
Mas uma audiência pública em que possamos fazer 
uma reflexão profunda com o objetivo de apresentar 
soluções concretas para esse que, sem dúvida algu-
ma, do ponto de vista estratégico e histórico, é hoje o 
desafio mais grave por que passa o Distrito Federal.

Quero, aqui, voltar a trazer alguns dados para o 
início dessa reflexão, reflexão que, sem dúvida, mobili-
zará as forças políticas não apenas do Distrito Federal, 
não apenas de Goiás, mas do País, pela importância 
estratégica que tem Brasília como Capital do Brasil, 
como investimento que significou Brasília como Capi-
tal do Brasil. 

Primeiro, quero registrar que considero que ci-
dades como Águas Lindas, como Novo Gama, como 
Santo Antônio do Descoberto, como Cidade Ocidental, 
como Planaltina de Goiás, como Valparaíso e outras, 
são cidades filhas de Brasília, nasceram em função de 
Brasília, dependem de Brasília. E só uma visão muito 
curta ou de muita insensibilidade poderia concluir que 
o Distrito Federal não tem nada a ver com o destino 
dessas cidades, que o destino destas cidades é de com-
petência exclusiva de Goiás. Não é! O Distrito Federal 
tem responsabilidade, sim, e muita, como Goiás tem 
e como a União também tem. Essas cidades, além de 
serem filhas de Brasília, estão entre as cidades mais 
pobres do Brasil. 

Eu citei seis cidades, Senador Mozarildo, que 
nasceram em função de Brasília, e são exatamente 
essas seis cidades que têm o menor Produto Interno 
Bruto per capita de toda a região do Entorno e que têm 
uma característica comum em função da dependência 
de Brasília. São cidades que, na composição do seu 
Produto Interno Bruto, a agricultura e a indústria não 
chegam a atingir sequer 20%, mostrando a completa 
dependência dos serviços públicos e das atividades 
do Distrito Federal.

Águas Lindas de Goiás: Produto Interno Bruto 
per capita: R$2.871,00; população: 159.230 pessoas; 
participação da agricultura e da indústria em seu Pro-
duto Interno Bruto: 14,5%. 

Novo Gama: 95 mil habitantes; Produto Interno 
Bruto per capita: R$3.317,00; participação da agricul-
tura e da indústria no Produto Interno Bruto: 16,3%. 

Santo Antônio do Descoberto: 63.144 habitantes; 
Produto Interno Bruto per capita: R$3.336,00; partici-
pação da agricultura e da indústria no Produto Interno 
Bruto: 17,6%. 

Cidade Ocidental: 55.826 mil habitantes; Produ-
to Interno Bruto per capita: R$3.471,00; participação 
da agricultura e da indústria no Produto Interno Bruto: 
19,53%.

Planaltina de Goiás, a mais antiga dessas cida-
des: 81.420 mil habitantes; Produto Interno Bruto per 
capita: R$4.195,00; participação da agricultura e da 
indústria no Produto Interno Bruto: 20%. 

Valparaíso de Goiás: 132.808 habitantes; Pro-
duto Interno Bruto per capita: R$4.360,00; participa-
ção da agricultura e da indústria no Produto Interno 
Bruto: 10,8%.

É importante registrar que essas seis cidades 
perfazem 51% da população que mora no Entorno 
do Distrito Federal – 51%. E se o Distrito Federal é 
responsável por 69% da população de toda a Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno, a sua participação no seu Produto Interno 
Bruto de toda essa região é de 93,5%. Temos uma dis-
paridade imensa. A diferença do Produto Interno Bruto 
do Distrito Federal, que é de quase R$46 mil por ano, 
para o de Águas Lindas de Goiás, que é de R$2,8 mil 
por ano, é mais do que dezesseis vezes. É importante 
registrar que me referi a seis cidades que têm os seus 
Produtos Internos Bruto que variam de R$2,8 mil a 
R$4,360 mil, lembrando que a Unidade da Federação 
que tem o menor Produto Interno Bruto per capita é o 
Estado do Piauí, que é de R$5,3 mil.

Ou seja, não podemos, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, conviver com tamanha desigualda-
de, com tamanho quadro de injustiça para com essas 
pessoas que, em algum momento, moraram no Dis-
trito Federal, muitos nasceram no Distrito Federal e, 
em função da especulação imobiliária, em função da 
concentração de renda acabaram sendo expulsos do 
Distrito Federal e foram morar nessas cidades próxi-
mas ao Distrito Federal. 

Não podemos ignorar Não temos muros, já dis-
se, não queremos e não podemos ter muros entre o 
Distrito Federal e as cidades do Entorno. O que pre-
cisamos é de uma atitude corajosa, uma atitude de 
compreensão de que não podemos pensar no Distrito 

147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



39968 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Federal, não podemos pensar no desenvolvimento de 
toda essa região sem melhorar a qualidade de vida 
das populações que vivem nessa região metropolitana 
de Brasília, que passou a ser conhecida, ao longo do 
tempo, como Entorno do Distrito Federal.

Em nossos hospitais, mais de 25% dos aten-
dimentos feitos na rede pública de saúde do Distrito 
Federal, são para as pessoas que vêm do Entorno e 
que vêm legitimamente, porque são brasileiros como 
nós e como qualquer outro. 

Eu pergunto: será que essas pessoas que moram 
em Luziânia, que moram no Novo Gama, que moram 
em Valparaíso, que moram em Águas Lindas, que mo-
ram em Formosa ou em Planaltina de Goiás saem de 
suas casas para serem atendidas na rede pública de 
saúde do Distrito Federal porque querem ou porque 
não têm opção próxima aos seus locais de moradia? O 
que seria mais inteligente do ponto de vista do desen-
volvimento integrado da região: oferecer alternativas 
descentralizadas de saúde para esse conjunto da po-
pulação ou simplesmente concentrar essas atividades 
no âmbito do Distrito Federal?

Hoje, Brasília, infelizmente, sofre o flagelo do trá-
fico de drogas e do uso indiscriminado de drogas, es-
pecialmente o crack. Muito se diz que grande parte do 
tráfico acontece nas cidades do Entorno. No entanto, a 
nossa polícia não pode atuar nas cidades do Entorno. 

Chamo à reflexão: será que combater a violência, 
combater o tráfico, melhorar as condições de vida nas 
cidades do Entorno não vai contribuir para melhorar 
a qualidade de vida no Distrito Federal, para reduzir o 
uso de drogas no Distrito Federal, para reduzir o tráfico 
de drogas no Distrito Federal? 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamenta-
res, quero registrar que todas as manifestações que 
recebi ao longo dessa semana, toda a veemência des-
sas manifestações favoráveis, contrárias, de críticas, de 
aplauso levam-me a concluir que estamos no caminho 
certo, que precisamos aprofundar esse debate, e que 
o ambiente adequado para fazer esse debate, a Casa 
responsável pela Federação é aqui no Senado Federal. 

Por isso solicitamos ao Líder Humberto Costa 
que nos designasse. E já conversei com o Senador 
Benedito de Lira para ir para a Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo. Lá, queremos criar 
um fórum permanente de debates sobre essa região 
e o que podemos fazer juntos para o desenvolvimento 
dessa região.

Quero registrar que não vamos nos furtar deba-
ter qualquer proposta desde as mais ousadas, como a 
proposta do então Deputado Federal Tadeu Filippelli, 
hoje Vice-Governador do Distrito Federal, que apresen-
tou uma emenda à Constituição à época no sentido de 

ampliar os limites do Distrito Federal, incorporando ao 
Distrito Federal algumas cidades do Entorno, como a 
proposta que apresentei recentemente, como outras 
propostas, talvez a criação de um fundo específico para 
desenvolvimento do Entorno. E, vamos acompanhar. 
Vamos acompanhar e cobrar os investimentos do Go-
verno do Distrito Federal na região, os investimentos 
do Governo de Goiás na região, os investimentos re-
alizados pelo Governo Federal na região. 

Quero contribuir para montar um verdadeiro ob-
servatório das políticas públicas desenvolvidas no 
Entorno.

Estou, Sr. Presidente, nesta cidade há 51 anos. 
Sou apaixonado por Brasília. Vim para Brasília sua 
inauguração. Sempre fui admirador de Juscelino Kubis-
tchek, que, em minha opinião, foi o maior estadista da 
história deste País, que trouxe a Capital para o interior 
do Brasil e que sabia que, ao trazer a Capital para o 
interior do Brasil, Brasília provocaria o desenvolvimento 
de toda essa região. Efetivamente, Brasília provocou o 
desenvolvimento. Grande parte do Centro-Oeste bra-
sileiro hoje está ocupado e é extremamente dinâmico, 
do ponto de vista econômico, em função de Brasília. 

Entretanto, Brasília representa também algumas 
das distorções mais graves das políticas econômicas 
adotadas no Brasil nos últimos anos, políticas que 
concentraram renda, políticas que concentraram opor-
tunidades, políticas que atraíram milhares e milhares 
de pessoas para cá. 

Portanto, nós não podemos fingir ou fazer de 
conta que isso não tem nada a ver conosco, que não é 
responsabilidade de Brasília cuidar do Entorno. É res-
ponsabilidade sim. Precisamos fazer isso num clima de 
serenidade, mas debatendo com toda profundidade, 
com toda tranquilidade, ouvindo todas as partes e bus-
cando construir soluções que sejam efetivas, que se-
jam eficientes, mas que venham definitivamente mudar 
esse estado de coisas no Entorno do Distrito Federal.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que toda 
essa minha preocupação só foi ampliada ao conversar, 
na última sexta feira, com um empresário da constru-
ção civil do Distrito Federal, e isso pode ser atestado 
por todos que andam pelo Entorno do Distrito Federal, 
em função do crescimento do País, das políticas pú-
blicas de acesso à habitação realizadas pelo Governo 
Federal, pelo Minha Casa Minha Vida, todas elas ex-
tremamente louváveis, extremamente importantes para 
o País, extremamente importantes para a população, 
especialmente para a população mais pobre, mas a 
informação que mostrou a gravidade desse fato que 
relato e a necessidade de nos debruçarmos sobre 
ele – convoco todo o Senado para essa reflexão – é 
a seguinte: apenas no eixo Novo Gama, Valparaíso, 
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Cidade Ocidental e Luziânia, para os próximos sete 
ou oito anos, está prevista a construção de 150 mil 
unidades residenciais. Apenas nesse eixo serão 150 
mil unidades residenciais nos próximos seis ou sete 
anos, o que significa dizer que haverá cerca 600 mil 
novas pessoas morando nessa região apenas nesse 
eixo sul do Entorno do Distrito Federal. 

Ora, essas pessoas vão precisar trabalhar, vão 
precisar pegar ônibus, pegar trem, essas pessoas vão 
precisar de hospital, de escolas, e nós não podemos 
achar que esse é um problema para amanhã. Esse é 
um problema para hoje. Essa é uma questão estraté-
gica, repito, não apenas para o Distrito Federal, mas 
para toda a região do Entorno e para o Brasil, porque 
nós estamos falando de Brasília, a Capital de todos 
os brasileiros, que também foi reconhecida como Pa-
trimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as consi-
derações que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, 
conclamando todos a participarem desses debates, 
dessas audiências públicas.

Pretendo ainda esta semana, apresentar na Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo a pro-
posta de um ciclo de debates, de audiências públicas, 
para que possamos nos debruçar sobre essas ques-
tões e formular alternativas que sejam consistentes, 
que sejam duradouras, que sejam sustentáveis e que 
possam garantir o desenvolvimento do Distrito Federal 
e de toda a sua região geoeconômica.

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

– RR) – Concedo a palavra neste instante ao Senador 
Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, que permutou 
comigo, Senador Mozarildo Cavalcanti. O Senador 
Francisco Dornelles, portanto, com a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
é uma honra muito grande falar numa sessão presi-
dida por V. Exª.

Srªs e Srs. Senadores, Senador Alvaro Dias, 
nosso grande líder, o Senado Federal está examinan-
do alguns problemas relacionados com os resultados 
da exploração de campos de petróleo. É um assunto 
extremamente importante, polêmico, que traz muitas 
controvérsias. Eu gostaria de fazer algumas conside-
rações, marcando a minha posição sobre o caso. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu vejo que 
existe, às vezes, alguma distorção na análise do pro-
blema. Existe até mesmo uma confusão entre o pro-
blema de petróleo e royalty.

Em nenhum momento, nós, do Rio de Janeiro, 
afirmamos que o petróleo, seja em terra, seja em mar 

territorial, é do Rio de Janeiro. O petróleo é da União. 
Em decorrência da Constituição e da lei, todo o petróleo 
pertence à União. O royalty, entretanto, Sr. Presidente, 
é uma indenização paga por aquele que explora o pe-
tróleo ao Estado e ao Município que sofrem os efeitos 
dessa exploração.

O parágrafo único do art. 20 é muito claro ao re-
conhecer o direito dos Estados e dos Municípios que 
sofrem os efeitos dessa exploração no recebimento 
dos royalties do petróleo.

Nós tínhamos, até então, o petróleo no Brasil 
explorado pelo regime da concessão, em que as em-
presas que exploravam os campos pagavam a parti-
cipação especial, que é quase um imposto de renda 
sobre os lucros ou sobre os resultados e os royalties. 
Com o regime de partilha, essa participação especial 
não mais será paga pelas empresas. Logo, é lógico 
que elas pagassem maior volume de royalties e tam-
bém que houvesse uma discussão sobre o resultado 
do lucro da exploração dessas empresas, que vai ab-
sorver a participação especial que não existe no regi-
me de partilha.

Nós, do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, reconhece-
mos que os Estados não produtores tenham, realmente, 
essa pretensão de participar dos resultados do pré-sal.

Nesse sentido, apresentei aqui, juntamente com 
os Senadores Lindbergh, Crivella, Delcídio do Amaral 
e o nosso grande Senador Ferraço, do Espírito Santo, 
uma proposta que estabelece o seguinte: em relação a 
postos que vierem a ser licitados, os royalties seriam 
de 20%, e esse aumento seria destinado a Estados 
não produtores.

A parcela da participação especial, que hoje é 
cobrada e devida aos Estados produtores e que, no re-
gime de partilha, vai ser lucro da União, será destinada 
aos Estados não produtores. De modo que, de acordo 
com essa minha proposta, os Estados não produtores, 
que hoje recebem R$800 milhões do resultado do pe-
tróleo, passariam a receber 11 bilhões, Sr. Presidente, 
um ganho extremamente importante e que faria jus às 
pretensões desses Estados não produtores.

Em relação a campos já licitados, não podemos 
mudar a destinação de royalties e de participação 
especial de campos já licitados.

Por isso, na nossa proposta, nós apresentamos 
quatro alternativas.

A primeira delas é um ajuste na tabela da parti-
cipação especial de campos já existentes.

Sr. Presidente, quando foi calculada essa tribu-
tação, essa imposição, o preço do barril de petróleo 
estava em US$10. Hoje está em US$100. Não é justo 
que essas empresas, as petroleiras, paguem, a título 
de participação especial, quase o mesmo montante 
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que pagavam há vinte anos. A nossa proposta é que 
isso seja ajustado, porque a situação hoje de mais de 
trezentos campos que exploram petróleo é que somen-
te vinte estão pagando a participação especial. Nesse 
sentido, existe também projeto de minha autoria cor-
rigindo a tabela, de forma que as petroleiras paguem 
maior volume de participação especial, o que seria 
destinado aos Estados não produtores.

Existe também o imposto de exportação propos-
to pelo Senador Lindbergh, que faz com que as em-
presas de petróleo paguem o imposto de exportação 
e destinem parcela do volume desse imposto para os 
Estados não produtores. Não há qualquer repercussão 
no campo do preço interno do produto, visto que isso 
é reflexo daquilo que foi exportado.

Como terceira alternativa para atender aos Esta-
dos não produtores, nós estamos propondo a mone-
tização do Campo de Libra. Esse campo vale US$40 
bilhões. Se a União destinar uma parcela desses recur-
sos a Estados não produtores, resolverá de imediato 
a situação destes.

A quarta alternativa é que a União destine ou 
venha a abrir mão da participação especial que hoje 
recebe como resultado desses campos e destine para 
os Estados não produtores.

Sr. Presidente, de acordo com essa proposta que 
apresentei, os Estados não produtores, que hoje rece-
bem R$800 milhões do resultado do petróleo, passariam 
a receber $11,6bilhões, um aumento extremamente 
importante que não vem dos Estados não produtores, 
mas sim de parcela da União e talvez de um aumen-
to de tributação das petroleiras, que hoje pagam, no 
Brasil, o imposto mais baixo do mundo.

Sr. Presidente, estou certo de que essa minha 
proposta será considerada e também de que será es-
colhida, vai receber o apoio de todos aqueles que de-
sejam que os Estados não produtores participem dos 
resultados do petróleo, mas não querem destruir os 
Estados produtores e reconhecem que a União deve 
realmente contribuir para os cofres dos Estados não 
produtores.

Senador Alvaro Dias. 
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 

Francisco Dorneles, V. Exª tem o respeito de toda a 
Casa pela competência, pela postura de seriedade, de 
responsabilidade sempre, em todos os assuntos, e tem 
sido, neste debate sobre royalties, fundamental para 
que, maduramente, o Congresso Nacional possa en-
contrar uma solução, sem provocar traumas em relação 
a esse ou àquele Estado e seus legítimos interesses. 
A proposta de V. Exª tem coerência. Se a União tem 
concentrado de forma exorbitante os recursos públicos 
no País, nada mais justo que ela contribua para que 

os Estados não produtores possam receber os bene-
fícios da exploração do petróleo, até porque estaría-
mos, dessa forma, iniciando debates sobre a revisão 
do Estado Federativo, que se apresenta com distorções 
incríveis, ignorando os princípios da isonomia entre as 
unidades federativas. Esse debate é importante para 
iniciarmos a revisão do sistema federativo no Brasil e 
a contribuição de V. Exª é extraordinária nesse sentido, 
porque preserva direitos adquiridos pelos chamados 
Estados produtores e contempla os Estados e Muni-
cípios não produtores com benefícios que a eles não 
devem ser negados, especialmente porque, desde a 
Constituição de 1988, os encargos foram repassados, 
o peso dos encargos aumentou sobre os ombros dos 
Estados e Municípios, e não houve a contrapartida de 
recursos para atendimento desses encargos. Portan-
to, temos que pensar na Federação com um todo, e 
a proposta de V. Exª tem esse sentido, por isso tem a 
nossa simpatia. O PSDB tem procurado colaborar com 
uma solução que evite um enfrentamento. Temos pou-
cos dias para que isso ocorra, mas temos esperança 
de que poderemos chegar a esse entendimento até a 
próxima quarta-feira. Parabéns a V. Exª pelo trabalho, 
pela dedicação a esta causa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Em relação 
ao tópico comentado por V. Exª, eu queria mencionar 
que, entre o ano 2000 e agosto de 2011, a carga dos 
principais tributos da União cresceu 20%, enquanto a 
carga dos impostos estaduais, somente 4%

Os Estados estão ficando para trás, inclusive 
porque não tributam setores mais dinâmicos da eco-
nomia, reservados para a União.

Mas a proposta, Sr. Presidente, nós, os Estados, 
produtores queremos que os Estados não produtores 
participem dos resultados do petróleo, apenas acho 
que eles devem participar através de recursos que lhes 
sejam destinados pela União e gerados por empresas 
de petróleo que hoje pagam um imposto insignificante.

Eu queria, Sr. Presidente, mencionar o importan-
te trabalho que vem sendo desenvolvido nessa área 
pelos Senadores Lindbergh Farias e Marcelo Crivella. 
Eles têm procurado, como representantes do Rio de 
Janeiro, caminhos e entendimentos, criando um clima 
de concórdia dentro desta Casa para que nós tenha-
mos racionalidade na discussão. Todos querem vencer, 
e o ideal é que não houvesse nenhum perdedor, que 
todos saíssem vitoriosos sem que ninguém fosse der-
rotado. Por isso é fundamental e eu quero mencionar 
a posição desses dois Senadores.

Também, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de mencionar a maneira competente como o Senador 
Presidente José Sarney vem conduzindo essas dis-
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cussões. Ele tem mostrado ser um grande aliado e um 
grande amigo do Estado do Rio de Janeiro. No Governo 
Sarney, foi sancionada toda a legislação do petróleo, 
e ele tem mostrado, nesta Casa, ser um grande alia-
do e um grande amigo do Rio de Janeiro, compreen-
dendo e procurando o entendimento, impedindo que a 
legislação seja aprovada na calada da noite, sem um 
debate mais profundo.

De modo que quero, neste momento, como Se-
nador do Rio de Janeiro, cumprimentar o Presidente 
Sarney pela maneira competente e séria e pela amizade 
que ele tem demonstrado ao Estado do Rio de Janeiro, 
onde morou por muitos anos e com o qual tem ligações 
profundas. O Presidente Sarney tem sido exemplar na 
condução do debate sobre os problemas de royalties. 

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Dornelles, quero cumprimentar V. Exª pela sere-
nidade, pela abordagem justa que faz dessa questão. 
Eu, como Senador de um Estado, por enquanto, não 
produtor de petróleo, porque não dá para acreditar 
que Roraima não o tenha – a Venezuela o tem, na 
fronteira com a Guiana já foi detectado. Com certeza 
é questão de dias e de conveniência para nós tam-
bém seremos produtores. Acho realmente que V. Exª 
tem razão, porque, primeiro, no básico, não há quem 
discorde: as riquezas do subsolo são da União. Ago-
ra, é evidente que, como abordou também – e tenho 
ouvido e procurado ler –, os contratos já feitos, real-
mente é uma coisa muito delicada pensar em mexer 
neles. Portanto, quero louvar a iniciativa de V. Exª e 
de outros Senadores – V. Exª citou o Presidente José 
Sarney – como um esforço para buscar de fato um 
ordenamento que, daqui para frente, possa... E V. Exª 
citou siglas que mostram que hoje é algo em torno de 
milhões que vai passar a bilhões depois de aprovado 
esse acordo. Quero dizer que estou à disposição para 
que discutamos, Estados produtores e não produtores, 
para encontrar um caminho que beneficie a todos da 
maneira mais justa possível. Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.

Queria reiterar a minha concordância com V. Exª. 
Não podemos admitir nem concordar com quebra de 
direito adquirido. O resultado daqueles campos já li-
citados tem que ser preservado, tem que ser mantido 
em todos os seus elementos, inclusive em critério de 
distribuição. Mas nós temos que encontrar caminho 
para atender ao pleito dos Estados não produtores, 
seja em relação ao futuro do pré-sal, modificando, aí 
sim, critérios de distribuição de royalties, como tam-
bém em relação ao momento atual em que os Esta-
dos desejam que haja uma participação no campo, 

aumentando a tributação das petroleiras, que pagam 
no Brasil o imposto mais baixo do mundo, e também a 
União abrindo mão de sua grande arrecadação, abrindo 
mão de impostos que a cada dia arrecada com maior 
ganância em favor dos Estados não produtores.

Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a 
todos os senhores.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Muito obrigado, Senador Francisco Dornelles.

Com a palavra o próximo orador inscrito, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, representante de Roraima. S. Exª 
dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado, não há dúvida de que 
uma das frustrações nas eleições é quando o eleitor 
vê que o manifesto público do seu desejo é alterado 
por alguma manobra, por algum tipo de corrupção, 
pelo uso indevido de mecanismos que um eventual 
governante possa ter.

Isso realmente, digamos assim, desanima aqueles 
que querem acreditar que estamos numa democracia, 
e estamos, e que o que vale é realmente o desejo do 
povo que deve ser o desejo livre, a vontade soberana 
do povo. 

No entanto, nós temos visto com frequência que 
isso não é verdade quanto ao resultado puro e simples 
das urnas, quando apuradas. 

E um dos pontos que mais chama a atenção, Se-
nador Dornelles, é quando se constata, durante o ato 
da campanha, uma série, uma sequência de crimes 
eleitorais cometidos e que indo para a Justiça tem que 
cumprir, como manda a lei, o direito de ampla defesa 
para ambas as partes, tanto para quem se sente pre-
judicado quanto para aquele que prejudicou. 

No caso específico do meu Estado, o atual Go-
vernador, eleito em 2010, foi alvo de vários processos. 
Entre os quais, um que foi protocolado no Tribunal Re-
gional Eleitoral, ainda em setembro de 2010, portanto, 
no período da eleição. E que se tratava de quê? De 
abuso do poder econômico, político e de uso indevido 
de meios de comunicação. 

Pois bem, a ação, foi dada entrada no dia 24 de 
setembro, o Tribunal só julgou essa representação no 
dia 11 de fevereiro, portanto, pouco mais de um mês 
depois da posse do Governador. Mas, mesmo assim, 
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julgou e cassou o Governador, reconheceu que a 
representação tinha fundamento, que o Governador 
realmente tinha cometido os delitos apontados na re-
presentação e no dia 11 de fevereiro de 2011 já cas-
sou o Governador. 

Muito bem, qualquer que fosse o cassado teria 
direito a entrar com recurso, o que o Governador fez no 
dia 14 de fevereiro, três dias depois, portanto, pedindo 
uma liminar ao Tribunal Superior Eleitoral, para se de-
fender da decisão do TRE, permanecendo no cargo. 

O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, concedeu a 
liminar, portanto, no dia 14 de fevereiro. No dia 18 de 
fevereiro, o Governador entrou com um recurso contra 
a sua cassação, que no linguajar jurídico se chama em-
bargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo 
TRE, quatro meses depois, no dia 21 de junho. Portanto 
no dia 21 de junho, o Governador que está permane-
cendo no cargo por força de recurso, teve confirmada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral a sua cassação. E aí o 
que fizeram o Governador e seu vice? Apresentaram 
um recurso ordinário, que tomou o número 169.677, 
protocolado em julho deste ano. Foi encaminhado à 
Procuradoria-Geral Eleitoral no dia 27 de julho. Pois 
bem, o Ministério Público, Senador Dornelles, opinou 
pela improcedência da alegação apresentada pelo 
Governador e seu Vice de que tivesse qualquer erro 
na decisão do Tribunal Regional Eleitoral. No dia 13 
deste mês – e vejam quanto tempo vai-se passando 
–, o Ministério Público Eleitoral reconheceu – e quero 
até ler alguns trechos – que realmente o Governador 
tinha cometido ilícitos e merecia ser cassado. Mas, no 
dia 21 de setembro, o Vice-Governador pediu vistas 
do processo. No dia 29, foi-lhe concedida a vista. Por-
tanto, mais um mecanismo legal, porém puramente 
procrastinatório.

Quero ressaltar aqui – e depois vou pedir a trans-
crição na íntegra do parecer da Procuradora-Geral 
Eleitoral junto ao TSE – as duas últimas páginas do 
seu parecer. Ela diz, depois de várias argumentações: 

Neste sentido, é firme o entendimento desta 
Corte Superior Eleitoral, segundo o qual somente em 
caso extremo a sanção pode alcançar o registro ou o 
diploma do candidato beneficiado, na forma do § 5º 
do referido artigo.

Aí, ela transcreve o trecho de um voto dado pelo 
ex-Ministro Henrique Neves da Silva, em 2010.

“ELEIÇÕES 2010. CONDUTA VEDADA. 
USO DE BENS E SERVIÇOS. MULTA.

O exame das condutas vedadas previstas 
no art. 73 da Lei das Eleições, deve ser feito 
em dois momentos. Primeiro, verifica-se se o 
fato que se enquadra nas hipóteses previstas, 
que, por definição legal, são ‘tendentes a afetar 

a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais’. Nesse momento, não 
cabe indagar sobre a potencialidade do fato. 

Caracterizada a infração às hipóteses do 
art. 73 da Lei 9.504/97, é necessário verificar, 
de acordo com os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, qual sanção deve ser 
aplicada. Nesse exame, cabe ao Judiciário 
dosar a multa prevista no § 4º do mencionado 
art.7), de acordo com a capacidade econômica 
do infrator, a gravidade da conduta e a reper-
cussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a 
sanção pode alcançar o registro ou o diploma 
do candidato beneficiado, na forma do § 5º do 
referido artigo. (...)

No caso concreto [diz a Procuradora], en-
tendo tratar-se de caso extremo, a recomendar 
a invalidação dos diplomas dos recorrentes 
José de Anchieta Júnior e Francisco de Assis 
Rodrigues. A propósito do tema [fala a Procu-
radora], o próprio Supremo Tribunal Federal, 
ao decidir sobre a liberdade de imprensa no 
período eleitoral, por ocasião do julgamento 
da ADI 4451, referendo na medida cautelar 
na ação direta de inconstitucionalidade, pon-
derou o seguinte: 

‘O rádio e a televisão, por constituírem 
serviços públicos, dependentes de outorga do 
Estado e prestados mediante a utilização de 
um bem público (espectro de radiofreqüên-
cias), têm um dever que não se estende á 
mídia escrita: o dever da imparcialidade e da 
equidistância perante os candidatos.

Imparcialidade, porém, que não significa 
ausência de opinião ou de crítica jornalística. 
Equidistância que apenas veda as emissoras 
de rádio e televisão encamparem ou repu-
diarem essa ou aquela candidatura a cargo 
político-eletivo. (...) Apenas se estará diante 
de uma conduta vedada quando a crítica ou 
matéria jornalística venham a descambar para 
a propaganda política, passando a nitidamente 
favorecer uma das partes da disputa eleitoral.’ 

Tal entendimento encontra-se em con-
sonância com a jurisprudência desse Tribunal 
Superior Eleitoral, firme no sentido de que a 
mídia escrita e a mídia sonora ou de sons e 
imagens reclamam tratamento diferenciado, 
sendo que a ilicitude na mídia impressa “so-
mente fica demonstrada no caso de ficar evi-
denciado que foi de grande monta, já que o 
acesso à mídia impressa depende do interes-
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se do eleitor, diferentemente do que acontece 
com o rádio e a televisão”. 

E aí ela cita precedentes do TSE: recurso ordiná-
rio, Relator Ministro Félix Fischer, depois outra ação, 
Relator Ministro Fernando Neves, depois outra ação 
com o Relator Ministro Luiz Carlos Madeira, com o 
Ministro Caputo Bastos.

E ela conclui, Senador Dornelles: 

“Inobstante, in casu, a programação im-
pugnada, pela natureza de propaganda política 
negativa do recorrido, foi veiculada numa emis-
sora pública de radiodifusão, com abrangência 
em todo o Estado de Roraima.

Por tais razões, o Ministério Público Elei-
toral opina pelo desprovimento dos recursos 
ordinários.” 

Isto é, mantém a cassação feita pelo Tribunal 
Regional Eleitoral.

Pois bem, após, como disse, o Ministério Público 
apresentar esse parecer, o Vice-Governador retira os au-
tos para exame, como se ele não tivesse acompanhado 
durante todo o tempo, inclusive entrou, lá atrás, com re-
cursos contra os embargos, entrou na questão da liminar, 
ele pedi vista agora. Aí, o cidadão comum, Srª Presiden-
ta Senadora Ana Amélia, fica realmente desencantado. 

Mas quero aqui me dirigir ao povo do meu Esta-
do: não fiquem desencantados, não pensem que aqui, 
como o governador pregou lá, está tudo sob controle, 
que ele não vai sair, porque ele tem os melhores ad-
vogados e, portanto, o tribunal não vai cassá-lo coisa 
nenhuma. O que quero dizer é que podem confiar na 
Justiça Eleitoral, porque, apesar dos recursos que a 
lei permite, até mesmo recursos meramente procras-
tinatórios vão ser superados.

E se o governador foi cassado um mês após a 
sua diplomação, ele vai ser cassado, com certeza, nos 
próximos dias, nas próximas semanas, porque não há, 
conforme a Procuradora-Geral da República, que re-
presenta, portanto, o Ministério Público, não há como 
sair, porque já existe uma jurisprudência muito firme. 
Não há como escapar dessa cassação.

É pena que, enquanto isso, o governador fique 
no cargo praticando todo tipo de desmandos. Eu não 
vou entrar agora nos detalhes desses desmandos, 
porque tenho feito isso já e vou reiterar vários deles. 
Enquanto isso, ele fica e, aliás, faz essas ações durante 
a eleição, confiando que, ganhando eleição, ele pode 
ficar embromando o máximo que puder, porque ele 
vai usar os artifícios da lei como ele mesmo diz, com 
bons advogados. Realmente isso frustra os cidadãos 
de bem. É como dizia Rui Barbosa, em 1914, Sena-
dor Dornelles: “De tanto ver triunfar o poder nas mãos 

dos maus ou as nulidades, de tanto ver prosperar a 
impunidade, o cidadão honesto chega a ter vergonha 
de ser honesto.”

Mas quero dizer que não é possível, Senadora 
Ana Amélia. O caminho é confiar na justiça. O bom Di-
reito está do nosso lado. Infelizmente, o bom Direito tem 
de ser feito permitindo a ampla defesa; infelizmente, 
não, felizmente. Vejamos se o fato fosse o inverso. Os 
maus, como dizia Martin Luther King, no poder fariam 
a lei funcionar só para eles, a favor deles, e estamos 
no Estado democrático de direito. Tenho convicção, 
principalmente depois desse parecer da Procuradora-
-Geral Eleitoral junto ao TSE, de que a cassação do 
governador já cassado pelo TRE, pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral, é uma questão apenas de dias.

Eu fiz questão de fazer esse pronunciamento por-
que, realmente, Senador Dornelles – aliás, o candidato 
que foi eleito de fato foi do seu partido – causa, Sena-
dora Ana Amélia, indignação, revolta e desesperança. 
Mas eu estou fazendo esse registro aqui justamente 
para dizer que a esperança não pode morrer, porque, 
quando estamos corretos, é uma questão apenas de 
fazer cumprir o tempo. 

E nós vamos trabalhar, dentro da lei, para que 
essa decisão saia e realmente devolva ao povo de 
Roraima a felicidade, a tranqüilidade, a esperança e a 
confiança, sobretudo, no Poder Judiciário, porque no 
dia que um povo perde a confiança na Justiça, está 
abrindo a porta para as ditaduras, e as ditaduras só 
fazem o quê? Acabar justamente com a Justiça, com 
a liberdade de imprensa, com os direitos mais elemen-
tares do cidadão. 

Portanto, eu quero encerrar o meu pronuncia-
mento, Senadora Ana Amélia, pedindo a V. Exª que 
autorize a transcrição do parecer da Procuradora-Ge-
ral Eleitoral junto ao TSE e que, ao mesmo tempo, o 
cronograma dessa novela também faça parte do meu 
pronunciamento porque, repito, eu quero dizer aos ci-
dadãos e cidadãs de bem, não só do meu Estado mas 
de todo o Brasil, que a melhor coisa para os maus é 
o silêncio dos bons, como dizia Martin Luther King e 
nós não vamos silenciar.

Muito obrigado.

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

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

Resumo processos contra José de Anchieta Júnior
Proc. nº RP 169677, MS 28686 e RO 169677
1. Representação impetrada por Neudo Campos 

e Marília Pinto contra Anchieta e Chico Rodrigues por 
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Abuso de Poder Econômico e Político e uso indevido 
dos meios de comunicação.

Foi protocolada no TRE, 23-9-2010.
Julgada procedente, o TRE-RR decidiu pela cas-

sação do Governador Anchieta em 14-2-2011.
2. José de Anchieta impetrou Mandado de Se-

gurança contra ato do TRE-RR, em face da cassação 
por conduta vedada, naquele colegiado. Neudo Cam-
pos requereu participação como litisconsorte passivo.

Protocolado no TSE, em 14-2-2011, no mesmo 
dia foi concedida a liminar.

3. Foram opostos embargos de declaração em 
18-2-2011, os quais foram rejeitados pelo TRE, pois 
não havia omissão ou contradição, apenas inconfor-
mismo dos embargantes.

Julgamento ocorrido em 21-6-2011.
4. O governador e vice apresentaram Recurso 

Ordinário nº 169677, protocolado em 20-7-2011, foi 
encaminhada a PGE, em 25-7-2011.

5. O MP opina pela improcedência da alegação de 
nulidade do aresto regional, com a manifesta respon-
sabilidade do Governador, por propaganda negativa, 
contra Neudo Campos, e ao final pela improcedência 
do Recurso Ordinário em 13-9-2011.

O processo foi encaminhado ao Gabinete do Re-
lator, em 14-9-2011.

6. Foi solicitada vista para o Vice-Governador, 
Francisco Rodrigues, em 21-9-2011.

O processo foi retirado pelo advogado do recor-
rente, Francisco Rodrigues, em 29-9-2011.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Caval-
canti, o Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. A sua 
solicitação será atendida na forma regimental.

Queria saudar os estudantes das escolas que 
vieram fazer visita ao Senado Federal. Aproveitem! 
Aqui vocês constroem, através das leis, o futuro de 
vocês, a vida de vocês, o presente e também o futuro. 

São alunos do 8º ano do Centro de Ensino Fun-
damental 801 daqui, de Brasília, Distrito Federal, do 
Recanto das Emas, uma das nossas cidades satélites.

Muito obrigada pela visita.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, como 

orador inscrito, no tempo regulamentar ou regimental 
de 20 minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, Srs. Senado-
res, uma saudação especial aos estudantes que nos 
honram com as suas presenças nessa segunda-feira 
de plenário vazio. Certamente, na terça e na quarta, 
o plenário estará repleto porque temos assuntos da 
maior importância, especialmente com a polêmica da 
distribuição de royalties do petróleo, que foi assunto 
do competente discurso do Senador Francisco Dor-
nelles, com o qual concordamos.

Mas, Srª Presidente, hoje a Presidente Dilma de-
veria se reunir em Bruxelas com o Presidente da Fifa 
Joseph Blatter. No entanto, reuniu-se com o segundo 
time da Fifa para discutir as divergências existentes 
entre o Brasil e aquela instituição no que diz respeito 
à realização da Copa do Mundo em 2014.

Como se discute já no Congresso Nacional, há 
exigências exorbitantes da Fifa que obrigam o Brasil 
a alterar a sua própria legislação, pelo menos proviso-
riamente, o que, para muitos, se constitui em afronta 
à própria soberania nacional.

A Presidente Dilma, pelo noticiário na Internet, 
saiu da reunião atendendo apelos do Secretário da 
Fifa no sentido de rever legislação para cumprir com-
promissos que foram provavelmente assumidos pelo 
Presidente Lula, quando se decidiu ser o Brasil o país 
sede para a Copa do Mundo de 2014. 

Não sabemos quais foram os compromissos as-
sumidos, mas é importante que o Congresso Nacio-
nal, fonte de toda legislação vigente no País, assuma 
a responsabilidade de preservá-la, evitando invasões 
despropositadas e desnecessárias.

Creio que a Presidente Dilma poderá se sen-
tir confortável se o Congresso Nacional se recusar a 
atender determinadas imposições da Fifa e, de outro 

lado, não imagino que retirem do nosso País a opor-
tunidade de sediar a Copa do Mundo, simplesmente 
porque preservamos a nossa legislação.

Ela não comprometerá a realização da Copa do 
Mundo. Não vejo razão para que instrumentos legais, já 
consagrados no País, sejam alterados para atender as 
exigências da Fifa e, sobretudo, porque não consideramos 
ser fundamentais para a realização da Copa do Mundo.

Instrumentos legais, como o Estatuto do Torce-
dor, a Lei do Desporto Nacional, como o Estatuto de 
Defesa do Consumidor, enfim, são instrumentos legais 
que devem ser preservados.

Dito isso, Srª. Presidente, abordo questões bra-
sileiras, exclusivamente brasileiras.

O Tribunal de Contas da União apresenta novas 
informações sobre a prática da corrupção impune em 
nosso País. Não é de hoje que estamos destacando a 
importância do Tribunal de Contas da União. 

Em análise realizada no 2º trimestre de 2011 
pelo TCU e divulgada em relatório sobre 721 proces-
sos de contas nos órgãos públicos, foram constatados, 
sobretudo, dano ao erário e prática de ato de gestão 
ilegal e ilegítima.

Na verdade, essa prática de ato de gestão ilegal 
é antieconômica, porque se dá, exatamente, em razão 
da ausência de projetos executivos que elevam, de 
forma assustadora, o custo final das obras realizadas. 

Na visão de especialistas, amplificada nesta se-
gunda-feira, a deficiência ou inexistência dos projetos 
básicos e executivos encarece os empreendimentos e 
culmina em um verdadeiro portal aberto à corrupção.

Esse assunto tem sido discutido também nas co-
missões. Quando do depoimento do novo Diretor do 
Dnit, abordamos essa questão. A ausência do projeto 
executivo faz com que o custo final da obra seja impre-
visível. Não há como prever, antecipadamente, o custo 
final de uma obra. E, obviamente, esse é o paraíso na 
Terra que desejam, especialmente, os empreiteiros de 
obras públicas espertos.

Segundo avaliação do presidente do Sindicato da 
Arquitetura e da Engenharia, José Roberto Bernasconi, se 
os empreendimentos fossem licitados com projeto execu-
tivo, os problemas seriam infinitamente menores. Evitaria, 
por exemplo, a elaboração de aditivos para esticar prazos, 
mudar tecnologias, trocar materiais de construção e elevar 
preços. Além disso, o número indiscriminado de aditivos 
dificulta o controle da obra e dá margens a corrupção.

Parece-me ter sido esse o grande gargalo no Ministé-
rio dos Transportes, que culminou com o grande escândalo, 
ensejando, inclusive, tentativas aqui no Congresso Nacio-
nal de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito.

Os aditivos intermináveis, concedidos generosa-
mente pelo Governo, foram exatamente em razão da 
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ausência do projeto executivo que estabeleceria as 
normas definidoras dos custos a serem praticados na 
execução do empreendimento. E nós citamos sempre 
como exemplo uma obra lá da nossa querida cidade de 
Maringá, o contorno Norte, inclusive obra paralisada. 
Não sei se nos últimos dias foi retomada, mas quando 
estive lá estava paralisada. Uma obra de 17 quilômetros 
que ultrapassa a casa dos R$ 300 milhões de custo. 

Eu disse ao Ministro Paulo Passos que mesmo 
que o viaduto lá em construção fosse de mármore não 
se gastaria tanto.

Portanto, há, lamentavelmente, desvios exorbi-
tantes nas obras públicas não apenas na área dos 
transportes.

O Governo Federal demonstra ser avesso ao pla-
nejamento e cultua a improvisação e o amadorismo 
gerencial facilitando a prática de atos lesivos ao erário. 

Vamos analisar alguns números que são revelado-
res: apenas no primeiro semestre de 2011, a fiscalização 
do TCU evitou prejuízos de R$512 milhões aos cofres 
públicos. O valor é 222% superior ao verificado em igual 
período de 2010, segundo os relatórios trimestrais do Tri-
bunal de Contas. Ou seja, as auditorias estão focadas em 
contratos de investimentos que envolvem grandes cifras. 

Repito o que tenho dito. O Tribunal de Contas 
não tem quadro de pessoal suficiente, é um quadro 
técnico qualificado, mas não é suficiente para auditar 
e, portanto, fiscalizar a execução de todas as obras 
federais no País. É humanamente impossível que o 
Tribunal de Contas o faça. 

Portanto, o que se revela é um percentual redu-
zido da evasão de recursos que se dá em razão de 
procedimentos incorretos e da desonestidade. 

São risíveis os argumentos que tentam desqua-
lificar o papel do Tribunal de Contas que advogam a 
tese de que, mesmo com indícios de irregularidades, 
uma obra não deve ser paralisada. Seria consagrar o 
ilícito e alçá-lo à condição de “mal necessário”. 

Não podemos aceitar que o erário seja dilapidado 
em nome da celeridade. 

O Advogado Fernando Zilveti, professor da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo, expressa 
um posicionamento sobre a atuação do TCU que con-
sideramos irretocável: o dever do TCU “é fiscalizar as 
contas do Poder Executivo, aprová-las ou reprová-las 
e remeter os pareceres ao Legislativo, que acata ou 
não a decisão”. Para ele, não é possível criticar deci-
sões que poderiam dar prejuízo aos cofres da União.

A área de Transportes, segundo o TCU, abriga 23 
obras com indícios de irregularidades graves. Desse 
total, 15 são do Dnit e 8, da Valec. Vale lembrar que 
os dois órgãos foram objeto, em meados do ano, de 
denúncias de corrupção que levaram à demissão de 

seus dirigentes Luiz Antonio Pagot (Dnit) e José Franc-
sico das Neves (Valec).

Um exemplo de incompetência gerencial na es-
tatal que desenvolve projetos ferroviários, a Valec: no 
âmbito da construção das ferrovias Norte-Sul e Inte-
gração Oeste-Leste, o TCU constatou “deficiência e 
desatualização do projeto básico” do empreendimen-
to e a ausência de critérios objetivos para escolher as 
propostas de emrpesas que participaram da licitação.

O TCU intensifica sua fiscalização nos contratos 
públicos (fato que deve incomodar notadamente os 
maus gestores).

Só no primeiro semestre de 2011, o número de 
processos reprovados aumentou 23% em relação a 
2010, apesar de o volume de fiscalização ter diminu-
ído no período.

Portanto, em que pese as denúncias, a tentativa 
de se instalar CPI, a notícia de que havia uma faxina 
em andamento nos Ministérios em Brasília, esses fatos 
foram insuficientes para reduzir a corrupção. Ao con-
trário, houve, como se vê, um aumento de 23% em re-
lação a 2010. Foram expedidas 39 medidas cautelares 
e suspensas 30 licitações e contratos, uma média de 
quase três ocorrêrncias por semana, segundo relató-
rio do Tribunal de Contas da União. Isso é muito grave. 

É também em função disso que as contas públi-
cas começam a preocupar. Obviamente, pode ser até 
irresponsabilidade afirmar, com tanta segurança, que 
seria possível fazer três vezes mais o que fazem com 
o mesmo dinheiro. Mas, diante dos fatos, nós estamos 
autorizados a fazer tal afirmativa. E certamente seria 
possível fazer, Senador Dornelles, três vezes mais 
com o mesmo dinheiro, se os procedimentos fossem 
adotados corretamente para a licitação das obras, com 
projetos executivos e rigor em relação aos aditivos que 
são concedidos, se evitássemos a flexibilização da le-
gislação, que abre portas para a corrupção, a pretexto 
de que teremos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada 
no País, como se isso pudesse ser um salvo-conduto 
para as irregularidades praticadas.

Enfim, é exatamente o desperdício com recursos 
que extrapolam os limites do bom senso para obras 
que colocam em dificuldade o Governo na tarefa de 
adotar uma política de responsabilidade fiscal.

O jornal O Estado de São Paulo publica um co-
mentário, eu diria que não foi o principal editorial do dia, 
mas foi uma análise importante, em que afirma que a 
austeridade do Governo é apenas um mito. E justificou:

Os resultados do Tesouro Nacional, divul-
gados anteontem, e as contas do setor público, 
publicadas ontem, recomendam que os diretores 
do Banco Central contenham seu entusiasmo. 
Em agosto, o superávit primário foi o pior regis-
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trado desde 2003 – para o mês –, enquanto os 
gastos com juros, de R$160,2 bilhões, foram os 
maiores da série histórica. Além disso, o superávit 
do governo central caiu de R$10,9 bilhões, em 
julho, para R$2 bilhões, em agosto [uma queda de 
mais de sete]. O déficit nominal do setor público, 
de R$17,1 bilhões, cresceu 241,5% em um mês, 
e o governo central é o grande responsável por 
ele (déficit de R$17,2 bilhões), pois os governos 
regionais foram superavitários.

Esses números publicados hoje pelo Estadão, 
portanto, nos autorizam a afirmar que a propalada 
austeridade anunciada espetaculosamente há poucos 
dias é uma verdadeira farsa.

Mas, Sr. Presidente, só na semana passada qua-
tro importantes projetos de infraestrutura foram repro-
vados pelo Tribunal de Contas da União: a ampliação 
do terminal remoto do Aeroporto de Guarulhos; o par-
que eólico da Petrobras no Rio Grande do Norte; a se-
gunda etapa do Programa de Irrigação Araras Norte, 
no Ceará; e o novo píer para atracação de navios de 
passageiros no Rio de Janeiro. 

Retrocedendo um pouco, na semana anterior, 
pelo menos outros três projetos – portanto, é semanal 
– não passaram pelo crivo do TCU por apresentarem 
indícios de irregularidades. Os ministros daquela corte 
detectaram sobrepreço na contratação da ampliação 
do Terminal Salineiro de Areia Branca, da Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte, e da BR-153, de res-
ponsabilidade do Departamento Nacional de Infraes-
trutura Rodoviária, o Dnit, mais uma vez. No contrato 
da BR-364, também do Dnit, o Tribunal de Contas 
também verificou superfaturamento. 

E o Brasil vai se consagrando como o paraíso 
do superfaturamento. E falam que há uma faxina em 
execução. Esta é a faxina: a cada semana, obras são 
denunciadas pelo TCU por superfaturamento. Mas al-
guns acreditam: os desavisados, os incautos acredi-
tam na sinceridade desta história, que se divulgou até 
internacionalmente, de que aqui se fazia uma faxina. 
Imaginem se não estivessem fazendo faxina, o que 
estaria acontecendo na Esplanada dos Ministérios.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que os três men-
cionados projetos fazem parte do Programa de Acele-
ração do Crescimento, PAC, que já acumula neste ano 
15 obras com recomendação de paralisação – 15 obras 
do PAC! Aliás, não são muitas as obras em execução. 
Alguém até me indagou, pelo Twiter, se existiam 15 
obras do PAC em execução. É uma pergunta que tem 
razão de ser. Portanto, 15 obras com recomendação 
de paralisação porque estão superfaturadas.

O TCU, na verdade, está se transformando no úni-
co órgão fiscalizador de obras no Brasil; sem ele não 

haveria fiscalização. Eu assino embaixo desta afirmação 
do professor Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral.

Não podemos deixar de registrar novas denún-
cias; afinal, não perdemos ainda o hábito de registrar 
denúncias semanalmente. Mais uma denúncia alcança 
agora o novo diretor do Dnit, General Jorge Fraxe. Ele 
é acusado por um engenheiro de montar uma ONG 
que aceitou pagar propina em troca de um contrato 
milionário do Ministério dos Transportes. 

A denúncia é do Engenheiro Mardel Morais, que 
dirigiu o Instituto de Desenvolvimento Ambiental des-
de sua fundação. 

Sem fazer prejulgamento, respeitando o direito de 
defesa, que deve ser oferecido, neste caso, ao General 
Jorge Fraxe, nós estamos apresentando à Comissão de 
Infraestrutura um requerimento convidando o General para 
que, se desejar, compareça para prestar esclarecimentos. 
É um convite. Ele aceita se quiser. Sabemos que esses 
convites não têm resultado em providências saneadoras, 
mas é nosso dever a apresentação da proposta. 

Estamos, portanto, protocolizando hoje um re-
querimento que convida o General Jorge Fraxe, para 
que ele tenha a oportunidade de se defender aqui no 
Senado Federal, já foi esta Casa que homologou, há 
poucos dias, a indicação dele para a Diretoria do Dnit.

Vamos concluir, Sr. Presidente, lamentando que 
as coisas não mudem. Nós afirmamos sempre que 
existe a certeza da morte, existem algumas outras 
certezas. Uma das poucas certezas que existem é a 
de que as coisas mudam; mas, nesse caso, não há 
mudança. Desgraçadamente não há mudança, não 
há faxina, não há limpeza, não há rigor no combate 
implacável que deve se travar contra a corrupção e a 
impunidade. Os desvios são preservados, a impuni-
dade prevalece, a Presidente demonstra insegurança 
em relação á questão ética, e o País vai assistindo a 
esse espetáculo da corrupção sem fim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a 
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, à Senadora 
Ana Amélia, do PP, do Rio Grande do Sul. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Eu 
preferia que fosse o nobre Senador, mas eu lhe agra-
deço a gentileza.

Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes 
da Rádio Senado, senhoras e senhores, ontem, tive 
a alegria de participar da abertura do 21º Congres-
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so Gaúcho de Radio e Televisão, com a presença do 
Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações, 
Cezar Alvarez; da jornalista Vera Spolidoro, represen-
tando o Governador Tarso Genro; do Presidente da 
Assembleia, Adão Villaverde; do Prefeito da cidade, 
meu correligionário, Nestor Tissot; do Presidente da 
Câmara Municipal de Gramado, Giovani Colorio; e do 
meu amigo, ex-Prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci.

Naquele momento em que o Presidente da Abert, 
Emanuel Carneiro, de Minas Gerais, falou em nome dos 
radiodifusores brasileiros, e Alexandre Gadret, como Pre-
sidente da Agert, e Wanderley Ruivo, como Presidente do 
Congresso de Rádio e Televisão, falaram pela represen-
tação gaúcha, ficou evidente, Presidente Mozarildo, que 
tem aqui pregado sempre a defesa do Estado de Direito 
e, também, especialmente, a liberdade de expressão, 
ficou muito clara a preocupação dos radiodifusores com 
alguns temas da agenda os quais estão em pauta não 
apenas no Senado, mas no Congresso Nacional.

Um deles diz respeito a um assunto muito im-
portante, especialmente à luz, no horizonte, da Copa 
do Mundo de 2014, quando mais necessária se faz a 
implementação desta medida que é a flexibilização 
do horário do programa “A Voz do Brasil”, já que, nes-
te momento, especialmente nas zonas e nos centros 
urbanos, milhões de brasileiros, no deslocamento do 
trabalho para casa, precisam da informação pontual 
na hora de enfrentar, nos grandes centros urbanos e, 
hoje, até nas cidades médias do Rio Grande do Sul e 
de outros Estados brasileiros, o excesso de automóveis 
em circulação, informações mais úteis para as pessoas 
que estão transitando com seus veículos nas cidades.

A flexibilização de “A Voz do Brasil” tem esta finali-
dade: aumentar a prestação de serviços da radiodifusão 
aos consumidores da informação e da utilidade pública.

Evidentemente, muito mais necessária será essa 
flexibilização na época da Copa do Mundo. Por isso, espe-
ra-se que a Câmara dos Deputados coloque em votação, 
porque a matéria agora depende apenas da aprovação 
do Plenário. É uma antiga aspiração dos radiodifusores 
não apenas do meu Estado, mas de todo o País.

Também há outras questões na demanda dessa 
agenda. O Presidente Emanuel Carneiro também fez 
um contundente pronunciamento, falando sobre o risco 
da possibilidade de, num eventual marco regulatório 
para as telecomunicações, haver algum risco em re-
lação à interferência do Poder Público ou do Governo 
sobre os conteúdos jornalísticos. É exatamente nesse 
delicado ponto que nós, de maneira alguma, aceitare-
mos qualquer interferência, qualquer ato do Governo 
que possa interditar o debate ou representar censura 
ou amordaçamento aos meios de comunicação.

É claro que tenho a convicção de que a Presidenta 
Dilma, pela sua história de vida, pelo seu compromisso 
democrático, assumido, inclusive, no dia 1º de janeiro, 
quando tomou posse, prefere a crítica a uma impren-
sa que não seja livre. Eu confio nesses compromissos 
democráticos da Presidente, que, neste momento, está 
na Europa, em missão oficial. Depois de ter promovi-
do uma exemplar ação saneadora no Governo Dilma 
Rousseff, ela obteve o reconhecimento da população, 
Senador José Pimentel, da Região Sul do País, onde, 
desde o começo, obteve índices menores de avaliação 
positiva. Com esse gesto, com essa corajosa atitude do 
enfrentamento dos malfeitos – palavra usada por ela –, 
ela acabou obtendo uma popularidade extraordinária: a 
elevação de 48% para 57% de aprovação na Região Sul 
do País. Essa percepção da comunidade, da sociedade 
da Região Sul, tida como extremamente politizada, dá a 
medida muito clara dos compromissos com as questões 
da moralidade, da seriedade e da responsabilidade que 
se exigem em relação à Administração Pública.

Portanto, é realmente compensador ver a iniciativa 
da Presidenta Dilma Rousseff não só nesse aspecto 
do saneamento e do que se convencionou chamar de 
faxina, mas especialmente agora, quando a Presidenta 
toma a corajosa iniciativa de enfrentar os altos salários 
no setor público, Senador José Pimentel, Senador Wil-
son Santiago, caro Presidente Mozarildo Cavalcanti.

Essa atitude da Presidente de enfrentar com cora-
gem a questão dos supersalários do setor público confor-
ta aquele assalariado ou aquele aposentado em muitas 
categorias do próprio serviço público que está passando 
por sérias dificuldades e não concorda com essa situação.

Só para lembrar, Senador José Pimentel – eu con-
cederei, com muito prazer, um aparte ao senhor, que foi 
Ministro da Previdência –, fiz um requerimento, neste 
ano, que levou o número 722 com um pedido de infor-
mações ao Ministério da Previdência Social, através da 
Mesa do Senado, no sentido de esclarecer de quanto é 
o impacto financeiro e atuarial do possível aumento do 
teto de aposentadoria dos diretores do Banco do Brasil 
à custa do plano de benefícios de todos os funcionários.

O fundo administrado pela caixa de previdência 
dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, é fiscali-
zado e supervisionado pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar. E por que fiz, àquela 
época, esse requerimento? Porque a revista Veja, na 
edição de 8 de junho, na página 62, Seção Radar, tra-
zia a seguinte informação do Jornalista Lauro Jardim:

Fundos de Pensão. Um Teto nas Altu-
ras. O assunto que incendeia os bastidores 
da Previ neste momento é uma proposta do 
Banco do Brasil para que o fundo de pensão 
dos funcionários do banco aumente o teto 
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das aposentadorias de 27 mil reais para 80 
mil reais. O reajuste, porém, ainda está sendo 
examinado pela Previ.

Esse requerimento de informações foi encaminha-
do pela Mesa no dia 21 de setembro. Até agora não 
recebi qualquer informação a respeito dessa matéria. 
E, hoje, a Folha de S.Paulo volta ao assunto não só 
em relação ao Banco do Brasil, mas especialmente aos 
aposentados que acompanham com muito interesse 
essas informações que deverão vir do Ministério da 
Previdência, que tem sempre sido muito atencioso, cor-
respondendo à expectativa através do Ministro Garibaldi 
Alves e também do Secretário-Executivo Dr. Gabas.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor e ex-Ministro José Pimentel.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senadora 
Ana Amélia, quero parabenizar V. Exª pelo seu pronun-
ciamento, principalmente no que diz respeito aos tetos 
remuneratórios no Brasil. Lembro que a Constituição 
de 1824 já tratava de um teto máximo de remuneração. 
Cheguei a esta Casa do Congresso Nacional em 1995, 
e, em 1997, nós aprovamos a Emenda Constitucional 
nº 19, que tratava da fixação do teto nacional, depois 
de passar por uma série de outras Constituições ao 
longo dessa história. Ali, aprovamos que teríamos uma 
lei originária dos quatro Presidentes: do Presidente do 
Senado, do Presidente da Câmara, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e do Presidente da Repúbli-
ca. Aqui ficou conhecida como “lei quadrúpede”. Esse 
projeto de lei nunca apareceu. Com a eleição do Pre-
sidente Lula e com sua posse, em janeiro de 2003, em 
abril de 2004 ele encaminha uma emenda constitucional, 
da qual fui Relator, a Emenda Constitucional nº 41, que 
fixou o teto. Ali definimos qual seria o teto nacional, que 
é a remuneração do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, e que o primeiro teto seria fixado por ato do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Ministro 
Nelson Jobim, do seu Estado, do nosso Estado do Rio 
Grande do Sul, fixou esse teto, em fevereiro de 2004, 
em R$ 19.200,00. A partir dali, a atualização desse 
teto é feita através de um projeto de lei de iniciativa do 
Judiciário, aprovado nas duas Casas do Congresso 
Nacional, na Câmara e no Senado, e sancionado pelo 
Senhor Presidente da República. Esse teto hoje é de 
R$26.750,00. No entanto, os Três Poderes – o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário – têm interpretação diferen-
ciada sobre as rubricas que integram ou que devem ser 
excluídas do teto nacional. Exatamente por isso, o Exe-
cutivo tem uma posição muito rígida, muito controlada, 
e são poucos os que extrapolam o teto. No entanto, o 
Legislativo e o Judiciário, até por decisões em instân-
cias inferiores, têm determinado ultrapassar esse teto 
em algumas decisões, como aconteceu recentemente 

no Tribunal Federal Regional da 1ª Região, sediado em 
Brasília, sobre a Câmara Federal e o Senado Federal. 
A nossa Senadora Gleisi, hoje nossa Ministra da Casa 
Civil, apresentou um projeto de lei, ainda no período em 
que aqui estava, em março de 2011, definindo essas 
rubricas. Fui designado Relator dessa matéria na Co-
missão de Assuntos Econômicos. Tenho dúvida quanto 
à competência, porque vamos tratar de remuneração, 
e a Constituição é clara: quem é competente para en-
caminhar, ter a iniciativa legislativa sobre a matéria é o 
Poder Executivo. Vamos tratar também da compensação 
entre os entes do pacto federativo – os Municípios, os 
Estados e a União –, quando eles são cedidos ou preen-
chem cargos na outra esfera de Poder. Exatamente por 
isso, a Ministra Gleisi, ao ir para a Casa Civil, resolveu 
enfrentar essa matéria e está concluindo a sua propos-
ta para mandar para o Congresso Nacional. Portanto, 
o primeiro grande avanço foi a definição do teto nacio-
nal na Emenda à Constituição nº 41, em que o nosso 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva construiu esse en-
tendimento nacional, e, agora, nós vamos disciplinar o 
que integra e o que não integra. É bom registrar que a 
previdência complementar no Brasil é privada. Nós te-
mos as Leis Complementares nºs 108 e 109, que disci-
plinam essa matéria, e a Constituição é explícita sobre 
isso. Nós temos dois grandes organismos que supervi-
sionam esse forte instrumento de poupança nacional: a 
Susep, que trata da previdência complementar aberta e 
é basicamente praticada pelos bancos, e a Previc, que 
foi criada em janeiro de 2010, sob a minha gestão. Ela 
era um espaço, uma sala – eu diria – no Ministério de 
Previdência e foi transformada em autarquia federal, 
com tudo o que isso representa, para poder fiscalizar 
uma poupança nacional que hoje representa 20% do 
Produto Interno Bruto. São aquelas fechadas de que os 
trabalhadores e os empresários participam, sejam eles 
estatais sejam da iniciativa privada. Todas as grandes 
empresas que atuam no Brasil, de capital nacional ou 
internacional, têm previdência complementar. Portanto, 
elas fogem ao controle das regras do serviço público, 
porque não têm nada de serviço público; são exclusi-
vamente privadas e, através do contrato de trabalho, do 
contrato entre empregado e empregador, disciplinam 
essa matéria. Portanto, a informação que a senhora 
deu é muito importante, mas eu já queria adiantar so-
bre o ordenamento jurídico, a Constituição de 1988 e a 
importância desse instituto.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agra-
deço-lhe muito o seu esclarecimento.

A primeira parte foi relativa exclusivamente à ad-
ministração direta, que é o teto do setor público. Nes-
sa segunda parte, meu caro Senador José Pimentel, 
também compreendo V. Exª, mas, no caso da Previ, 
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eu me preocupo muito, porque recebi informação dos 
aposentados do Banco do Brasil, que são integrantes 
do sistema de aposentadoria complementar criado para 
ajudá-los exatamente, como eu disse, a complemen-
tar a aposentadoria e não depender apenas do INSS.

É nesse particular a minha preocupação, e digo-
-lhe por quê. Recentemente, foi feita, na Comissão de 
Direitos Humanos, uma avaliação da situação dos fun-
dos de pensão das estatais, e a situação não é muito 
confortável. O que me preocupa muito é o fato de que 
os aposentados tenham algum prejuízo, uma vez que o 
grande acionista, no caso do Banco do Brasil – a quem 
pedi informação –, é a União, que é a maior acionista 
do Banco do Brasil, além, é claro, dos muitos investi-
dores como eu, que também tenho ações, com muita 
honra, do Banco do Brasil, que é o nosso patrimônio.

Então, é nesse particular que tenho, Senador 
José Pimentel, uma preocupação. Sou do Rio Grande 
do Sul. Os aposentados do Fundo Aerus, da Varig, que 
era um fundo de pensão complementar também, por 
falha na fiscalização da então Secretaria de Previdên-
cia Complementar, os comandantes de jato que, hoje, 
deveriam estar recebendo R$6 mil estão recebendo 
R$250,00 de aposentadoria, por conta do descalabro 
que houve e da falta de fiscalização de um órgão ofi-
cial de governo. 

Então, nesse aspecto, temo que, nos fundos de 
pensão, especialmente envolvendo recurso público 
direta ou indiretamente, no caso do Banco do Brasil, 
haja uma participação do acionista majoritário, que é 
o Banco do Brasil.

Novamente tenho o prazer de conceder-lhe um 
aparte, porque acho que prestamos, dessa forma, um 
esclarecimento aos nossos aposentados e aos nossos 
cidadãos que têm interesse nessa matéria. E o Brasil 
tem que estimular a aposentadoria complementar, por-
que os fundos de pensão nos países adiantados são 
o grande formador de poupança interna que financia o 
desenvolvimento. Então, com prazer e alegria, conce-
do um aparte ao Senador José Pimentel novamente.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-
dora Ana Amélia, a senhora tem toda a razão. Um dos 
instrumentos de formação de poupança nacional para 
que possa desenvolver o nosso País é exatamente a 
previdência complementar. Já há experiências em vá-
rios países. E o Brasil iniciou esse processo em 1904, 
ou seja, a previdência complementar no Brasil surgiu 
antes da Lei Elói Chaves. A Lei Elói Chaves é de janei-
ro de 1923; já a previdência complementar é de abril 
de 1904. E ela surgiu porque, ao final do século XIX, 
o Brasil tinha um sistema de pensão para as viúvas da 
rede ferroviária e para as viúvas de algumas empresas 
públicas, entre essas o Banco do Brasil. Na época, nós 

não tínhamos aposentadorias. Nós tínhamos estabili-
dade no emprego, e esses trabalhadores trabalhavam 
e tinham o seu salário; mesmo aposentados, manti-
nham o mesmo salário. E, quando a viúva constituía 
uma família, ela perdia a sua pensão e, para superar 
isso, os bancários do Banco do Brasil, para proteger 
as suas viúvas e para assegurar o direito natural de 
elas serem felizes após a perda do seu marido, do seu 
companheiro, porque na época as mulheres não po-
diam trabalhar, conseguiram que elas tivessem essa 
proteção. É daí que vem a Previ. E esse processo 
vai até 1967. Em 67, ao criar ao INPS, esses institu-
tos foram todos ali incorporados, e passamos a ter a 
previdência complementar, que só foi regulamentada 
em 1977, ou seja, dez anos depois. Esse processo 
de regulamentação tinha uma série de falhas. Com a 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998, nós tivemos 
um novo ordenamento jurídico, deixando claro que 
não existe solidariedade entre o Estado patrocinador 
das estatais, as empresas públicas e a sociedade de 
economia mista, e a obrigação é igual, um para um, 
ou seja, para cada R$1,00 que o empregador aporta, o 
empregado aporta igual valor. A partir dali, aprovamos 
aqui no Congresso Nacional, quase por unanimidade, 
as Leis Complementares 108 e 109, disciplinando essa 
matéria. A Previ é o fundo de pensão mais sólido do 
Brasil desde 2005, e seus empregados, patrocinadores 
e patrocinados não aportam mais nenhum centavo no 
fundo de pensão Plano 1, porque o seu saldo é su-
ficiente, e estamos fazendo distribuição de restos de 
saldo positivo a cada dois anos. E todos os cálculos 
atuariais a que a senhora faz referência demonstram 
que esse Plano 1 está totalmente equilibrado. Entre-
tanto, a Vasp, a Transbrasil e a Varig, por conta de di-
ficuldades do grupo empresarial na década de 80 e na 
década de 90, deixaram de aportar recursos nesses 
fundos e entraram em dificuldades. A partir das Leis 
Complementares 108 e 109, passou a existir uma fis-
calização muito mais transparente. E é por isso que o 
Presidente Lula resolveu transformar a SPC, que é a 
Secretaria de Previdência Complementar, numa autar-
quia federal, com autonomia administrativa, financeira 
e orçamentária exatamente para que eles possam ter 
o quadro permanente de pessoas e superar as dificul-
dades que a Vasp, a Transbrasil e a Varig passaram 
com seus fundos de pensão.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Foi 
muito bom ter-lhe concedido novamente esse aparte, 
Senador José Pimentel, porque um dos nossos com-
promissos com a população, especialmente com os 
telespectadores que estão nos assistindo, é prestar 
esse esclarecimento, que é de grande interesse e re-
levância não só para o investidor do Banco do Brasil, 
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mas também para o cliente do Banco do Brasil e para 
a instituição, que é do Brasil. É preciso conhecer essa 
realidade. De qualquer modo, é sempre importante 
uma vigilância permanente quanto ao capital que foi 
formado com a contribuição do acionista majoritário, 
que é o Estado, a União, e também com a participação 
dos seus associados ou mutuários ou aposentados 
do banco, para que possam ter a segurança de que 
a aplicação dessa poupança tão necessária seja feita 
sob critérios técnicos para a garantia desse patrimô-
nio que é de todos.

Então, agradeço imensamente a V. Exª e desejo 
mesmo que a direção do Banco do Brasil, a Previc, 
como bem explicou V. Exª, tenha também essa cau-
tela para evitar os erros do passado com relação ao 
caso a que já me referi do Aerus da Varig, visto que os 
aposentados estão na dependência de uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é sobre 
uma questão de diferenças tarifárias. Que o resultado 
disso possa amenizar, pelo menos em parte, o grande 
drama dos aposentados do fundo Aerus.

Agradeço mais uma vez a V. Exª e, com alegria, 
concedo um aparte ao Senador Wilson Santiago.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Senadora Ana Amélia, V. Exª traz um assunto extre-
mamente importante não só para esta Casa, mas 
também para o Brasil, ao ficar preocupada com a 
questão dos supersalários. Isso não incomoda só V. 
Exª, mas grande parte da população brasileira, espe-
cificamente os mais frágeis, aqueles que ganham um 
salário mínimo ou menos até de um salário mínimo, 
ao verem, de fato, a comprovação de supersalários 
em um País onde existem mais de 16 milhões de mi-
seráveis. Então, a preocupação de V. Exª, a preocupa-
ção do Governo, com certeza, é bem acolhida nesta 
Casa, e a proposta de barrar esses abusos será bem 
recepcionada por todos nós. Por isso, parabenizo V. 
Exª. Encosto-me à atenção de V. Exª no que se refere 
a essa preocupação, dizendo que estaremos juntos, 
defendendo, sim, todos e não uma minoria que tenta, 
de fato, usufruir da grande maioria dos recursos públi-
cos do País, comprometendo-os e, com isso, dificul-
tando outras saídas para a melhoria da classe mais 
humilde deste País. E uma das soluções, como V. Exª 
disse, é a aposentadoria complementar. Basta que se 
incentive essa aposentadoria complementar para mui-
tos que queiram ter, além daquele teto, outro salário 
ou um salário complementar, para, com isso, manter 
o padrão em que vivem hoje ou em que viveram até 
hoje. Então, parabéns a V. Exª. Ouvimos o nosso ex-
-Ministro Pimentel, que tem um conhecimento profundo 
da matéria. Isso, com certeza, irá engrandecer muito 
o debate nesta Casa. Obrigado a V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada pela valiosa colaboração também, Senador 
Wilson Santiago.

De fato, V. Exª tem razão. Essa é uma forma 
também de compensar, porque, hoje, se dependes-
sem apenas da minguada aposentadoria paga pelo 
sistema geral da Previdência Social, poucas pessoas 
poderiam, especialmente num nível de escolaridade 
superior, sobreviver.

Eu, pessoalmente, já estou aposentada pelo Re-
gime Geral da Previdência e recebo R$2.300,00 por 
mês – acho que temos que ter transparência com isso. 
Participei na empresa em que trabalhei por 33 anos, 
a RBS, que criou um fundo de pensão, como explicou 
bem o Senador José Pimentel, um fundo privado de 
aposentadoria complementar. Isso, especialmente para 
os servidores dos níveis mais altos dessa empresa, re-
presenta uma boa possibilidade de sair não tendo que 
voltar ao mercado de trabalho depois da aposentadoria, 
mas podendo ter uma situação mais confortável do que 
se dependessem apenas da minguada aposentadoria, 
o que é compreensível, porque a Previdência enfrenta 
as suas dificuldades também.

Então, eu queria agradecer muito e não gostaria 
de encerrar este pronunciamento sem dizer, novamen-
te, agradecendo todos os apartes feitos, Sr. Presidente 
José Sarney, que fiz menção ao pedido que a Mesa 
encaminhou, através de V. Exª, ao Ministério da Previ-
dência Social, comandado pelo nosso colega Garibaldi 
Alves Filho, de informações a respeito da situação dos 
altos salários no fundo de pensão.

O Senador Pimentel deu os esclarecimentos. Isso 
já foi encaminhado no dia 21 de setembro, e ficamos 
aguardando ansiosamente o retorno das informações 
a respeito da solicitação feita. Agradeço a V. Exª pela 
presteza com que encaminhou e aprovou o requeri-
mento nesta Casa.

Muitos dos aposentados do Banco do Brasil estão 
muito interessados nessa matéria, e, por isso, venho 
aqui para destacar. Fico muito à vontade, Presidente 
José Sarney, para destacar, valorizar, exaltar e elogiar 
a decisão da Presidenta Dilma Rousseff e, nesse as-
pecto, também da nossa colega Gleisi Hoffmann sobre 
essa iniciativa em relação aos altos salários.

Eu me sinto à vontade, porque não votei na Pre-
sidenta Dilma. Então, eu tenho muita tranquilidade, 
como Senadora independente que sou, de trazer esse 
tema a esta Casa e dizer que é dessa forma que ela 
vai conquistar cada vez mais a confiança do povo bra-
sileiro, preocupada que está com a justiça social e com 
o equilíbrio das contas.

Para terminar, Sr. Presidente, esta vai ser uma 
semana, para esta Casa, de enormes desafios. Con-
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forme V. Exª assegurou aos governadores que vieram 
de Estados não produtores de petróleo, vamos decidir 
aqui se derrubamos o veto presidencial, que alterou a 
regra da repartição em relação aos royalties do pré-sal, 
prevista pela Emenda Ibsen Pinheiro, que foi vetada; 
se adotamos a proposta do Senador, meu Líder, Fran-
cisco Dornelles, que prevê uma parceria entre Estados 
produtores e não produtores; ou se vamos com uma 
proposta alternativa, do Senador Wellington Dias, que 
junta Estados não produtores e União em relação aos 
Estados produtores de petróleo.

Vai ser uma decisão extremamente valiosa para 
definir os critérios dessa partilha de um patrimônio 
que é nacional, que é brasileiro, que é de todos nós, 
sobretudo, Sr. Presidente José Sarney – V. Exª já foi 
Presidente da República e já participou muito daquele 
momento em que o Brasil escreveu a sua nova Carta, 
em 1988 –, porque estamos diante da grande oportu-
nidade, através da discussão da distribuição da partilha 
dos royalties do pré-sal, de discutir o pacto federativo.

Também fico muito feliz, porque sou representante 
do Rio Grande do Sul, onde nasceu essa história, atra-
vés da Emenda Ibsen Pinheiro, depois da Emenda do 
Senador Pedro Simon e, agora, com uma frente mista 
parlamentar, presidida pelo Deputado Alceu Moreira, 
do PMDB do meu Estado.

Nesta semana, nós vamos tomar a grande deci-
são, e, se não houver possibilidade de entendimento, 
sem dúvida, como gaúcha, apoiando a posição da Fe-
deração dos Municípios do meu Rio Grande, vamos 
derrubar o veto presidencial.

Muito obrigada, Presidente. Obrigada, Senadores. 
Obrigada aos nossos telespectadores da TV Senado.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Com revisão do Presidente.) – Obrigado, Sena-
dora Ana Amélia. 

Antes de passar a palavra ao nosso Ilustre Sena-
dor José Pimentel, por cessão do Senador Wellington 
Dias, eu queria abordar rapidamente aqui, perante as 
colegas e os colegas, o problema dos royalties e do 
Fundo de Participação dos Estados, que, neste último 
fim de semana, foi muito veiculado e tratado pela im-
prensa, pela mídia de uma maneira geral, e que, de 
certo modo, envolveu meu nome. E é o meu dever, como 
Presidente da Casa, esclarecer o lamentável equívoco 
e, sobretudo, a grande desinformação veiculada. Esse 
assunto dos royalties e do Fundo de Participação dos 

Estados é tão sério que não permite nenhuma leitura 
político-partidária ou regional.

1 – Se os Estados produtores de petróleo têm 
participação e hoje disputam os royalties é devido à 
Lei 7.453, de 1985, que foi sancionada por mim quan-
do Presidente da República. Resolvemos fazer uma 
grande solenidade no Rio de Janeiro, em praça pú-
blica, na cidade de Campos, presente o Governador 
Brizola e governadores de outros Estados e o Prefeito 
do Município, que era o Sr. Anthony Garotinho, e toda 
a bancada daquele Estado, tendo, inclusive, à frente o 
Senador Nelson Carneiro, que era um grande defen-
sor dessa idéia, que há muitos anos era defendida e 
não tinha sido, de maneira nenhuma, acolhida. Então, 
foi quando eu era Presidente que se criou esse direito 
para o Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, eu achei extremamente injusta e uma 
grande desinformação quando os jornais publicaram 
que a minha posição neste caso era uma posição 
que visava beneficiar, particularmente, outros Esta-
dos. Não. A minha posição é da visão de um homem 
de Estado que tem a responsabilidade de presidir 
esta Casa. 

Por esse fato eu recebi, ao longo do tempo, mui-
tas manifestações de gratidão por ter tomado aquela 
decisão de todo o povo fluminense. 

2 – Tenho sempre declarado ser favorável à 
manutenção dos direitos adquiridos dos Estados 
produtores e, ao mesmo tempo, ao atendimento das 
necessidades de participação nas riquezas encon-
tradas no subsolo, que são propriedades da União, 
entre os diversos Estados da Federação. Seria uma 
grande injustiça se assim não o fizéssemos aqui, no 
Congresso Nacional.

Nesse sentido, ao longo desses nove meses – 
o Veto nº 39, de 2010, aposto ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 2010, foi publicado no Diário Oficial 
da União em 23 de dezembro de 2010 – tenho evita-
do submetê-lo à deliberação do Congresso Nacional 
até que fosse encontrada uma solução consensuada 
entre os diversos Estados da nossa Federação. Para, 
justamente, possibilitar essa solução, aguardei nove 
meses para marcar a data da votação. Sua apreciação 
foi, assim, marcada para o próximo dia 05 de outubro, 
na próxima quarta-feira. 

Paralelamente, aqui em nossa Casa, o Senador 
Wellington Dias apresentou o Projeto de Lei nº 448, 
de 2011, dispondo “sobre os royalties e a participação 
especial devidos em função da produção de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos flúidos sob o re-
gime de concessão no mar territorial e sobre royalties 
devido sob o regime de partilha de produção de que 
trata a Lei nº 12.351, de 2010” – estou lendo a ementa 
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do projeto do Senador Wellington Dias que se encontra 
na pauta do Senado, já em regime de urgência, apro-
vado pelos Srs. Senadores, tramitando também em 
conjunto com diversos outros projetos que tratam da 
mesma matéria, buscando estabelecer uma solução 
para o problema.

Como a pauta do Senado encontra-se trancada 
por três medidas provisórias, há impossibilidade de 
se apreciar essas matérias antes de quarta-feira, 05 
de outubro, data marcada para a apreciação do veto. 

Estou convocando, juntamente com o Presidente 
da Câmara dos Deputados, os Líderes das duas Casas 
para uma reunião a realizar-se amanhã, terça-feira, 
às 14h30min, para dividir com eles a decisão de adiar 
ou não a votação do veto, até a votação das matérias 
aqui no Senado, logo que a pauta esteja desobstruída, 
provavelmente na próxima semana.

Envolveram nessa discussão, os Fundos de Parti-
cipação dos Estados e dos Municípios, evidentemente, 
uma maneira de desviar a atenção central do assunto. 
Desses, posso dizer que não fui autor, pois tais fun-
dos foram criados pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1965, ainda na vigência da Constituição de 46, há 
mais de 45 anos. 

A fórmula de distribuição também foi criada na 
mesma época pela Lei nº 5.172, de 1966, do Presi-
dente Castelo Branco, com a instituição do Código 
Tributário Nacional, que, em seu art. 86, dispunha 
que, do produto da arrecadação dos impostos sobre 
renda e produtos industrializados, 10% serão desti-
nados à constituição do Fundo de Participação dos 
Estados e outros 10%, ao Fundo de Participação 
dos Municípios.

Quanto ao Fundo de Participação dos Estados, 
o art. 88 do mesmo Código Tributário dispõe que 5% 
serão distribuídos proporcionalmente à superfície de 
cada Estado e do Distrito Federal e 95% serão distri-
buídos proporcionalmente ao coeficiente individual de 
participação, resultante do produto do fator represen-
tativo da população pelo fator representativo do inver-
so da renda per capita de cada entidade participante, 
conforme tabelas constantes dos artigos seguintes do 
Código, que serão publicadas juntamente com essa 
nota. Esse cálculo é de responsabilidade, desde então, 
do Tribunal de Contas da União.

LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios.

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

Art. 89. O fator representativo da população a que 
se refere o inciso II do artigo anterior será estabelecido 
da seguinte forma:
Percentagem que a população da entidade par-
ticipante representa da população total do País:

Fator

I – Até 2% 2,0

II – Acima de 2% até 5%:

a) pelos primeiros 2% 2,0

b) para cada 0,3% ou fração excedente, mais 0,3

III – acima de 5% até 10%:

a) pelos primeiros 5%: 5,0

b) para cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5

IV – acima de 10% 10,0

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera-se como população total do País a soma 
das populações estimadas a que se refere o inciso I 
do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 90. O fator representativo do inverso da ren-
da per capita, a que se refere o inciso II do artigo 88, 
será estabelecido da seguinte forma:
Inverso do índice relativo à renda per capita da 
entidade participante:

Fator

Até 0,0045 0,4

Acima de 0,0045 até 0,0055 0,5

Acima de 0,0055 até 0,0065............................... 0,6

Acima de 0,0065 até 0,0075 0,7

Acima de 0,0075 até 0,0085............................... 0,8

Acima de 0,0085 até 0,0095............................... 0,9

Acima de 0,0095 até 0,0110............................... 1,0

Acima de 0,0110 até 0,0130............................... 1,2

Acima de 0,0130 até 0,0150................................ 1,4

Acima de 0,0150 até 0,0170............................... 1.6

Acima de 0,0170 até 0,0190................................ 1,8

Acima de 0,0190 até 0,0220................................ 2,0

Acima de 0,220.................................................. 2,5

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, de-
termina-se o índice relativo à renda per capita de cada 
entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a 
renda per capita média do País.

Essa fórmula visa assegurar aos Estados mais 
pobres, às regiões mais pobres do País a possibilidade 
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de crescimento e, com isso, a progressiva redução da 
participação no Fundo de Participação dos Estados. 
Foi ela criada também no bojo do Código Tributário, 
nos seus arts. 89 e 90.

A Constituição 1988 (art. 159) não apenas pre-
servou a existência desses Fundos como aumentou, 
significativamente, seus percentuais, e determinou, 
no art. 161, que lei complementar estabelecesse os 
critérios de distribuição, o que foi feito com a edição 
da Lei Complementar nº 62, de 1989, aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

Portanto, esse assunto nada tem a ver com o 
problema de royalties e participação em royalties. 
Repito que todas essas decisões foram tomadas pelo 
Congresso Nacional, a começar pela primeira, há 45 
anos. Em nenhuma delas eu participei da votação, pois 
era Governador do Estado do Maranhão e, depois, 
Presidente da República. Portanto, a acusação que 
me fizeram é profundamente injusta e desinformada. 

Lembro, ainda, que a receita sobre a qual inci-
dem o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo 
de Participação dos Municípios corresponde a cerca 
de 15% das receitas totais da União. 

Reafirmo que não podemos suportar as injustas 
desigualdades regionais do País. Esse é um assunto 
fundamental e que não é regional, é nacional.

A Constituição Federal, em seu art. 3º, já esta-
belece, como “objetivo fundamental da República”, 
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais”. 

Não interessa, portanto, a ninguém a radicaliza-
ção desse enfrentamento federativo, porque abala a 
unidade nacional.

Os homens públicos do País devem ter sempre 
presente que a Federação e a República jamais devem 
ser ameaçadas por qualquer corporativismo. 

Eram estas as palavras que eu queria esclare-
cer as Senhoras e aos Senhores Senadores, sobre o 
noticiário que circulou…

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, com a palavra a Senadora Ana 
Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Embora o nosso 
Líder Francisco Dornelles tenha pedido o aparte pri-

meiramente, a sua elegância, Presidente, permite que 
a Senadora, mulher, tenha preferência em apartear V. 
Exª. (Risos.)

Eu quero, pela ordem, Sr. Presidente, dizer que 
o esclarecimento que V. Exª presta é extremamente 
relevante, até porque, quando V. Exª se reuniu com os 
Governadores dos Estados não produtores para tratar 
da questão do veto, não havia chegado a esta Casa 
ainda as medidas provisórias, que trancaram a pauta. 
Então, aquele compromisso também foi perturbado por 
conta dessa situação regimental de a Casa não poder 
votar outra matéria em função do trancamento de pau-
ta pelas medidas provisórias oriundas do Executivo. 

Então, esse esclarecimento feito por V. Exª tam-
bém é relevante para estabelecer no ciclo histórico do 
que aconteceu lá com o petróleo, e hoje nós temos 
outra realidade, que é o pré-sal; e também em relação 
ao Fundo de Participação dos Estados, que são coisas 
diferentes, mas têm um ponto em comum como bem 
pontuou V. Exª, que é exatamente a questão relacio-
nada à Federação brasileira. E esse tema, nós temos 
que discutir mesmo, Sr. Presidente, porque o Senado, 
como Casa da República, precisa compatibilizar esses 
interesses, no caso dos royalties do pré-sal e também 
no caso do Fundo de Participação. Matérias distintas: 
uma, de natureza do Executivo, e depois alterada 
por iniciativa do Congresso; e a matéria do Fundo de 
Participação, de iniciativa de Senadores aqui, que, no 
caso do Rio Grande do Sul, perderá R$500 milhões 
por ano de receita se for aprovado como está, menos 
43% da sua receita. Claro que os Estados que serão 
prejudicados caso a emenda seja aprovada, o projeto 
de lei da forma como está, ficará complicada a situa-
ção de um Estado, cuja situação financeira já é extre-
mamente debilitada. 

Quero cumprimentar V. Exª pelo esclarecimento 
devido necessariamente a colocar “os pingos nos is” 
a respeito de tema tão relevante – como diz V. Exª – 
para o País, e não apenas para esta Casa, mas para 
a sociedade brasileira.

Muito obrigada a V. Exª.
Meus cumprimentos pelas iniciativas e os cum-

primentos apresentados ao Brasil nesses aspectos 
tão relevantes.

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

Eu me dispus a fazer esse comunicado, como 
Presidente do Senado e da Mesa, porque, realmen-
te, é um assunto que diz respeito aos interesses do 
País, e que o Senado tem grande responsabilidade 
na sua decisão.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, quero dar o meu testemunho de como V. Exª tem 
conduzido com equilíbrio, com tranquilidade matérias 
polêmicas do Pacto Federativo. Esse é um desses temas. 

Ao longo destes 17 anos que estou aqui no Con-
gresso Nacional, inicialmente na Câmara e depois no 
Senado, tenho acompanhado, em grande parte, a po-
sição de V. Exª, seja como Presidente do Senado Fe-
deral, seja como Presidente do Congresso Nacional, 
a sua experiência de Ex-Presidente da República e a 
sua capacidade, Sr. Presidente, em ouvir as diferenças 
e ajudar na construção dos consensos. E é essa tran-
quilidade que V. Exª tem dado ao Senado Federal para 
enfrentar várias matérias polêmicas, difíceis, como é 
a da redistribuição dos royalties do pré-sal. Mas não 
tenha dúvida de que os passos dados já avançaram 
muito. Temos clareza de que não podemos nunca 
prejudicar ou colocar em situação difícil os Estados 
confrontantes, no caso concreto o Rio de Janeiro e o 
Espírito Santo. A proposta Wellington Dias, o diálogo 
que temos permanentemente travado com o Senador 
Dornelles e com outros representantes dos Estados 
confrontantes, sabemos que não iremos chegar a um 
consenso, mas vamos construir uma proposta que 
permitirá preservar os direitos adquiridos desses Esta-
dos e garantir as receitas que eles recebiam em 2010. 

O Senador Wellington Dias que coordena, em 
nome dos Estados não confrontantes, esse debate 
o tem conduzido com habilidade, com tranquilidade, 
para que possamos ter uma decisão que represente 
a vontade da ampla maioria do Pacto Federativo, as-
segurando ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo um 
tratamento, que pode ser o que eles não esperam, mas 
muito próximo de assegurar os seus direitos adquiridos. 

E V. Exª tem sido o nosso grande condutor desse 
processo, mediando nos diálogos, na construção dos 
grupos de trabalho, na agenda do Congresso Nacional.

Portanto, quero aqui registrar, como Líder do 
Governo no Congresso Nacional, a forma como V. Exª 
tem conduzido essas matérias tão difíceis. 

Parabéns pelo trabalho! 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu agradeço as considerações de V. Exª, sua 
autoridade como Senador dos mais destacados desta 
Casa e, ao mesmo tempo, reafirmar que nesse assunto 
nós não devemos ter ganhadores, nem perdedores e 
nem nenhum enfrentamento da federação. Devemos 
todos construir uma fórmula em que o vitorioso seja o 
nosso País e a nossa unidade federativa.

Com a palavra o Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
José Sarney, V. Exª, quando Presidente da República, 
conseguiu uma mágica: administrou todo o dissenso 
que havia na Assembleia Nacional Constituinte dentro 
de um clima de consenso. Se não fosse a competência 
de V. Exª em administrar o País naquele momento de 
grandes tormentas, eu tenho dúvidas se nós teríamos 
mantido a abertura democrática criada por Tancredo 
Neves e V. Exª, em 1985. 

Como Senador do Rio de Janeiro, quero dar aqui 
meu testemunho: desde que aqui cheguei, V. Exª tem 
sido impecável com todos os interesses e todos os 
assuntos que envolvem o Estado do Rio de Janeiro. 
Todas as vezes que levei a V. Exª um problema do Rio 
de Janeiro, ele foi tratado com prioridade por V. Exª, 
que sempre reiterou até o grande amor que V. Exª tem 
pelo nosso Estado, em que lá morou, em que lá foi Par-
lamentar e é ligado por profundos laços de amizade e 
até familiares. Nessa questão específica dos royalties, 
Presidente, nós Estados produtores do Rio de Janeiro 
queremos um grande entendimento. Nós achamos que 
toda riqueza do pré-sal tem que haver participação de 
todos os Estados e Municípios não produtores e que 
àquilo que foi licitado existe uma posição, quase um 
direito adquirido. De modo que o que existe – eu tenho 
conversado de forma muito frequente com o ilustre 
Senador Wellington Dias e com o Senador Pimentel 
–, o que nós temos que fazer é seguir o exemplo de V. 
Exª: administrar o dissenso dentro de um clima de con-
senso; verificar aonde podemos chegar num acordo e, 
ainda que não cheguemos a todos os pontos, que nós 
cheguemos a 90% dos casos do consenso e vamos 
disputar no voto de forma democrática, apresentando 
sugestões dentro de um clima de consenso e procu-
rando verificar a necessidade de respeitar direitos que 
realmente nós não podemos ignorar. 

Mas o mais importante, Presidente, é que estou 
certo de que vamos, nesta Casa, chegar a uma solução 
que realmente venha a exprimir a preocupação nossa 
em ter garantias dos Estados produtores e atender aos 
Estados não produtores, exigindo e pedindo à União 
que ela faça um sacrifício financeiro. Nunca o Poder 
Executivo teve tanto dinheiro como tem no momento. 
Que ele abra mão dos R$160 bilhões que está pagando 
de juros e possa atender os Estados não produtores, 
possa encontrar uma forma de atender os Estados 
produtores, abrindo mão de algumas receitas que ele 
vai ter, que ele poderá ter da transformação do regime 
de concessão em partilha. 

No momento, Presidente, eu quero aqui reiterar 
a V. Exª que V. Exª tem sido impecável com o Rio de 
Janeiro. Se nós hoje vamos chegar a um entendimen-
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to, se vamos ter maior prazo para discutir a matéria, 
nós devemos isso a V. Exª. No momento em que hou-
ve enorme pressão de vários setores e segmentos 
da sociedade, V. Exª, admitindo até um desgaste do 
momento, conseguiu acalmar, conseguiu mostrar a 
importância de dar tempo ao tempo, dentro daquele 
provérbio de que o problema que o tempo não resolve 
não tem solução. V. Exª administrou o tempo, enfrentou 
algumas intervenções até bastante violentas para que 
possamos discutir assuntos tão importantes. 

De forma, Sr. Presidente, que, como Senador 
pelo Rio de Janeiro, quero agradecer a V. Exª e dizer 
que V. Exª tem sido de uma importância para o Rio, 
inclusive impedindo votação de matéria na calada da 
noite, matérias e assuntos que poderiam ser contra os 
interesses do Rio de Janeiro. Como Senador do Rio 
de Janeiro, reitero: V. Exª tem sido impecável com o 
nosso Estado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu que agradeço a V. Exª a generosidade de 
suas palavras. Tive oportunidade de ouvir o discurso 
que V. Exª fez nesta tarde nesta Casa e lhe sou muito 
grato. Tenho recebido de sua parte, ao longo da vida, 
manifestações as mais carinhosas; não digo somente 
carinhosas, mas ao mesmo tempo as mais generosas 
que eu poderia ter, uma vez que conto com a colabo-
ração de V. Exª, que é um dos grandes brasileiros que 
têm prestado excelentes e grandes serviços ao País. 

Na transição democrática, V. Exª, à frente do Mi-
nistério da Fazenda, foi quem teve, nos primeiros tem-
pos, a função de evitar que nós tivéssemos realmente 
uma escalada econômica que levaria, sem dúvida al-
guma, a problemas muito mais sérios do que os que 
tivemos naquele tempo. E cada vez mais admiro V. Exª 
pela sua presença nesta Casa como homem público, 
pela maneira com que trata dos problemas, sobretudo 
com a justiça que V. Exª sempre faz aos seus gene-
rosos amigos.

Com a palavra, o Senador Wellington Dias. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também me somar aos demais Senadores para este 
testemunho da forma madura, da forma democrática 
com que V. Exª tem tratado toda a Mesa sobre esse 
tema. Quero lembrar que, no início desta Legislatura, 
havia nesta Casa praticamente duas posições: uma 
favorável à manutenção do verto, claramente minoritá-
ria, e outra favorável à derrubada do veto. Foi graças à 
mediação de V. Exª, recebendo aqui – eu testemunhei 
isso – Governadores, Líderes de Bancada, Líderes do 
Governo, representação dos Municípios, as mais diver-
sas representações, num diálogo permanente – fico 
feliz em ouvir também o Senador Dornelles –, tanto 

com os Estados confrontantes, ou produtores, como 
se chamam, como com os Estados que defendem a 
parte do fundo especial, ou não produtores, como co-
mumente se diz. Eu acredito que estamos próximos 
de um entendimento. Quero trazer um fato novo. V. Exª 
coloca que convidará as lideranças para, amanhã à 
tarde, tratar de uma tomada de decisão do adiamen-
to ou não da sessão para a votação do veto. Quero 
manifestar uma posição favorável ao adiamento, com 
uma observação. Primeiro, acho que não tem nada a 
ver esse tema com as medidas provisórias. Nós temos 
que confiar exatamente na maturidade desta Casa. 
Nesta Casa não há um ambiente, não um clima en-
tre um Estado querendo derrotar o outro. O que não 
podemos, em se tratando de um tema como esse, é 
esquecer que há o espaço da negociação, da media-
ção, mas que, apesar disso, em dado momento preci-
sa haver uma tomada de decisão. Penso que quando 
V. Exª tomou a decisão de marcar uma data também 
contribuiu para isso. Adiou – sou testemunha disso –, 
a pedido das partes, pelo menos três vezes, somente 
nos últimos dias. Foi exatamente numa tentativa de 
buscar as condições de um diálogo para finalizar que 
colocou a data do dia 5. Temos três medidas provisó-
rias, três medidas sem grandes conflitos. Nesta Casa 
havia o entendimento para votar amanhã. Quero dizer 
da importância de vencermos essa pauta das medidas 
provisórias que têm outros objetivos importantes para 
o País. De minha parte, quero colocar mais uma infor-
mação nova: hoje recebi uma ligação do Governador 
Eduardo Campos e uma do Governador Casagrande, 
transmitindo que, antes de a Presidente da República 
viajar, o Governador Sérgio Cabral teria tido um contato 
com ela, que manifestou a ele o interesse de recebê-lo 
e tratar do assunto. Qual era o problema? Ela estaria 
esta semana fora do País. E os Governadores faziam 
um apelo, que transmito aqui a V. Exª – é provável que 
façam o contato com V. Exª –, no sentido de que se pu-
desse adiar por uma semana, para que, ao retornar, a 
Presidente pudesse ter esse encontro com esses Go-
vernadores, que, segundo me transmitiu o Governador 
Eduardo Campos, seria logo no retorno da Presidente. 
Então penso que aqui não há, da minha parte e, posso 
testemunhar, nem da parte de nenhuma das lideranças 
que estão tratando desse tema, qualquer sentido de 
derrotar o Rio de Janeiro. Pelo contrário, pelo contrário. 
A proposta de buscar uma alternativa é evitar a derru-
bada do veto, que causaria, provavelmente, aí sim, um 
grande conflito entre a União e os Estados. E, dentre 
os Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo são os que 
a União teria que compensar, pelo que está nessa lei. 
O projeto que apresentamos hoje – o Senador Vital do 
Rêgo é o relator – tem o regime de urgência. Ele está 
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trabalhando, dialogando com todas as partes – aliás, 
inclusive com a Câmara –, com o objetivo de que as 
duas Casas tenham uma posição comum, ou seja, o 
que for votado aqui seja também aprovado na Câmara, 
o que acho algo muito especial. Então, Sr. Presidente, 
como a Casa da Federação, estamos respeitando como 
nunca, claramente, todo o processo federativo. O que 
se quer aqui é uma decisão republicana. Na propos-
ta que é colocada – e chamo aqui a atenção do meu 
querido Senador Dornelles –, há alguns pontos que 
são essenciais: de um lado, não desequilibrar o Rio, 
não desequilibrar o Espírito Santo; mas há outro pon-
to também que precisa ser considerado: é impossível 
fazer uma equação se não tratarmos da parte que já 
foi concedida e de um processo de licitação. Por quê? 
Porque também se trata de petróleo em mar, e o pe-
tróleo de mar, no entendimento de todos os Estados, 
como V. Exª lembrou, pertence à União. Se pertence 
à União, deve ser, de forma justa, partilhado com todo 
o Brasil. Chamo a atenção para isso, especialmente, 
neste caso, da parte do Rio de Janeiro. Quero aqui 
dar um testemunho: São Paulo e Espírito Santo têm 
tratado do tema na busca desse entendimento. Penso 
que podemos chegar a um entendimento que garan-
ta aos Estados – é isso que está na proposta sendo 
trabalhada pelo Senador Vital do Rêgo – receberem 
aquilo efetivamente pago, e, a partir daí, ter uma con-
dição de um crescimento que não seja na proporção 
do que vinha ocorrendo. O Rio ficava com 80% da fatia 
de todos os Estados e de todos os Municípios – são 27 
unidades da Federação, são 5,6 mil Municípios. Então, 
é preciso que haja aí um entendimento. 

Por último, quero lembrar que nós temos condi-
ções de chegar a esse entendimento com a participa-
ção da União. E quero aqui reconhecer que a União 
já deu alguns passos e que a discussão do Fundo de 
Participação após a votação do pré-sal, na minha opi-
nião, será facilitada porque há uma previsão de recei-
ta, que os Estados e que os Municípios não tinham e 
que facilita os entendimentos para as novas regras do 
Fundo de Participação. 

Quero aqui, portanto, testemunhar, Sr. Presidente, 
a forma democrática, a forma madura e habilidosa com 
que V.Exª tem tratado o tema. Da minha parte, como 
autor do PL nº 448, que encaminha nessa direção, por 
conta desses argumentos, manifesto já, de pronto, mi-
nha posição favorável a um adiamento, mais uma vez 
na busca desse entendimento. 

Agora, repito, é importante que tenhamos as 
partes realmente debruçadas para um entendimento. 

Era isso. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. Suas palavras são 
confortadoras e estimulantes para prosseguirmos nes-
sa direção com que temos colocado esse problema 
perante o Senado. 

E também vou testemunhar o apreço que tenho 
por V. Exª e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da 
dedicação com que V. Exª tem tratado esse problema 
dentro da Casa como autor do projeto e, ao mesmo 
tempo, como vigilante, defensor e debatedor sobre o 
encontro de soluções.

Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sarney, todos nós conhecemos V. Exª e a própria his-
tória registra isto: ao longo do tempo, o equilíbrio de 
V. Exª na solução de difíceis missões. 

Sabemos que não só a experiência, mas também 
esse equilíbrio têm contribuído muito para que, nesses 
momentos, V. Exª desse rumo, com a tranquilidade que 
V. Exª tem em tudo aquilo que se refere a negociações 
nesta Casa, tanto do Congresso Nacional, como Presi-
dente, quanto em outras missões desde quando Presi-
dente da República, no sentido de buscar o consenso. 
Sempre o consenso é melhor para todos, sempre foi 
melhor para todos. 

E, dentro da tese de V. Exª, todos aqui embar-
caram por apostar e acreditar que V. Exª teria solução 
melhor para encontrarmos o equilíbrio e a definição 
em relação a esse assunto, que é polêmico. 

Portanto, como bem disse V. Exª, os Estados 
pobres, os mais carentes do País, e os Municípios 
pobres não suportam mais acompanhar os elevados 
recursos concentrados em poucos Estados ou em 
poucas regiões do País. Nós testemunhamos muitos 
brasileiros sofrendo, como no Nordeste, no semiárido, 
onde temos mais de 16 milhões de miseráveis. Essa 
é a grande verdade. 

Isso dói em V. Exª, como também em todos nós, 
brasileiros, especificamente do Nordeste, que acom-
panhamos e vivenciamos isso. Vivenciarmos isso, na 
verdade, em determinados momentos, causa até in-
dignação. 

Esse equilíbrio de V. Exª nos conforta, porque 
sabemos que, com essa decisão no que se refere à 
negociação nas mãos de V. Exª, na condução desse 
processo, chegaremos a um denominador comum, com 
um posicionamento que atenda a todos, ou seja, sem 
nenhum vencido; pelo contrário, com todos contem-
plados e todos beneficiados com os recursos que são 
do Brasil, já que o petróleo é um patrimônio nacional. 

Por isso, quero parabenizar V. Exª, dizendo que 
está comprovado que essa ponderação de V. Exª no 
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que se refere a esse assunto é mais que essencial. 
Nós, que toleramos até hoje, poderemos esperar mais 
uma semana, sem, em nenhum momento, acreditar 
que isso é de fato uma tentativa dos poucos Estados 
que usufruem a grande maioria desses recursos em 
detrimento dos mais pobres.

Então, parabéns a V. Exª. Vamos aguardar, como 
disseram os demais companheiros, a próxima semana, 
já que temos um impedimento regimental nesta sema-
na, como V. Exª disse, no que se refere à pauta tran-
cada com as medidas provisórias. Vamos, na próxima 
semana, sem mais prorrogação, definir, uma vez por 
todas, essa matéria, que já não foi consensual, que já 
não foi conciliada antes por conta da intransigência de 
poucos Estados da Federação. Mas houve a procura 
por parte de muitos representantes de outros Estados, 
o Senador Pimentel é testemunha disso. Quando ain-
da estávamos na Câmara dos Deputados, procuramos 
negociar esse assunto com vários representantes dos 
poucos Estados que ainda insistem em não abrir mão 
do muito que têm. 

Vamos aguardar por essa tolerância de V. Exª 
e por esse apelo de V. Exª. Entendo como essencial, 
neste momento, deixarmos para a próxima semana, 
para, uma vez por todas, votarmos essa matéria, que 
é mais que necessária para a sobrevivência desses 
Estados e Municípios pobres da Federação. 

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

– AP) – Suas palavras são extremamente solidárias 
comigo e ao mesmo tempo me darão força para con-
tinuar nessa direção.

Quero recordar aqui um ensinamento de Tancre-
do Neves, que recolhi através do Senador Dornelles. 
Quando lhe perguntaram quais eram as dez principais 
coisas que um político deveria ter como virtudes, ele 
respondeu: as sete primeiras são paciência, e as três 
outras você pode completar.

Com a palavra o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, ser paciente é – V. Exª o é, eu reconheço – extrema-
mente importante no cenário político brasileiro de hoje. 

Eu queria dizer apenas duas situações. Em ne-
nhum momento, jamais, aqui no Senado – o Senador 
Wellington e o Senador Pimentel são testemunhas –, 
qualquer representante do Rio afirmou que o petróleo 
é do Rio de Janeiro. Isso não existe, Sr. Presidente! O 
petróleo do mar ou da terra é da União. 

O que nós discutimos é o royalty, que, em termos 
da própria concepção da palavra, é usufruído por aque-
les Estados que são atingidos, que têm o desgaste da 
exploração do petróleo. 

Mas nós não queremos entrar em problemas te-
óricos; nós queremos ser pragmáticos. Existem pro-
postas, e nós encontramos a nossa engenharia: en-
contrar uma proposta que atenda a todos, criar uma 
situação em que todos podem vencer, sem que exista 
aquela necessidade de agredir o Rio de Janeiro, de 
dizer que o Rio de Janeiro está usufruindo daquilo que 
não lhe pertence.

Nós queremos procurar uma solução em que to-
dos sejam vitoriosos, sem que exista um único derrota-
do. Essa é a grande equação que nós temos, e estou 
muito certo de que vamos procurar e chegar a um en-
tendimento. Se houver um ou outro ponto em que não 
haja convergência, em que achemos a convergência 
em grande parte dos pontos, simplesmente vamos 
fazer como se faz nos Estados democráticos: vamos 
fazer a discussão e a votação em plenário. 

Agora, temos de fazer um esforço, até para re-
duzir esse consenso. Se houver dez pontos que nos 
separam no momento, vamos ver se chegamos a re-
duzi-los a dois ou a três, para que possamos trazê-los 
ao Plenário. E que o Plenário, então, decida qual é o 
melhor caminho a tomar, mas dentro de um clima de 
respeito, dentro de um clima em que todos os Esta-
dos reconheçam a sua posição válida e a validade das 
suas pretensões e das posições por eles defendidas.

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

– AP) – As palavras do Senador Dornelles são sempre 
sábias e serão sempre ouvidas por todos nós.

Com a palavra o Senador José Pimentel.
Peço desculpas pelo tempo que tomamos, sem 

prejuízo do tempo de que V. Exª dispõe, de 20 minutos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente José Sarney, Srª Senadora, Srs. Sena-
dores, o pronunciamento do Presidente José Sarney 
sobre a matéria dos royalties e a participação dos 
vários Senadores e Senadoras no debate sobre esse 
tema dão-nos tranquilidade para chegarmos a um bom 
entendimento sobre a melhor forma de atender aos 
interesses dos Estados confrontantes e dos Estados 
não confrontantes.

Se analisarmos as propostas encaminhadas pe-
los vários Senadores e Senadoras – são mais de vin-
te – que estão em tramitação no Senado Federal e 
uma quantidade de outros projetos na Câmara dos 
Deputados, poderíamos resumi-los em duas grandes 
propostas, a do Senador Dornelles e a do Senador 
Wellington. Essas duas propostas dialogam em alguns 
pontos que são comuns, como o de que todos os Es-
tados e todos os Municípios, com o pacto federativo, 
devem participar dos royalties, porque o petróleo – seja 
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o extraído da plataforma, em alto mar, ou o terrestre 
–, como muito bem todos aqui registram, pertence à 
União. O que estamos discutindo é a melhor forma de 
fazer essa partilha.

Se observarmos a lei que criou a Petrobras em 
1953, a Lei nº 20.004, veremos que essa lei já tratava 
das primeiras partilhas dos royalties. Na época, des-
tinava-os exclusivamente aos Estados e aos Municí-
pios: 80% eram destinados aos Estados, e 20%, aos 
Municípios. A União não tinha qualquer participação. 
O montante de royalties era de 5%, até porque todo o 
petróleo extraído, no início da Petrobras, era terrestre.

Já nos anos 60, houve a primeira grande mu-
dança, como muito bem aqui registra o Senador José 
Sarney em sua exposição. Em seguida, houve uma 
terceira mudança, mais significativa, na gestão do Pre-
sidente José Sarney. Ali ficou definido que os royalties 
do petróleo extraído no mar seriam divididos em 20% 
para a União, 60% para os Estados e 20% para os 
Municípios. Esse processo veio até a Constituição de 
1988, quando, com a nova realidade brasileira, com o 
papel da Petrobras, com a descoberta de vários outros 
poços de petróleo, houve nova orientação, que está no 
art. 20 da Constituição brasileira.

Em 1989, o Congresso Nacional aprova a Lei nº 
7.990, que regulamenta o art. 20 da Constituição Fede-
ral. Ali houve uma distribuição: 10% dos royalties iriam 
para um fundo comum, e o restante seria distribuído 
entre Estados e Municípios produtores. Esse sistema 
vigorou até 1997, quando o Congresso Nacional fez 
outra grande mudança nessa legislação através da 
Lei nº 9.478, que vigora até hoje. Estamos discutindo 
exatamente essas mudanças.

Esse processo nos permite hoje afirmar, quanto 
aos recursos dos royalties do petróleo, em face da 
valorização dos barris de petróleo e, principalmente, 
do aumento da produção de petróleo no Brasil, que 
poderemos construir um novo desenho, um desenho 
jurídico e político que assegure aos Estados e Mu-
nicípios que antes eram produtores e que hoje são 
confrontantes, já que a produção vem da plataforma 
marítima, no mínimo, os recursos que receberam em 
2010. Ou seja, qualquer debate deve partir do princí-
pio de que os recursos recebidos no exercício de 2010 
devem ser preservados.

É evidente que as emendas Ibsen Pinheiro e 
Pedro Simon, aprovadas no Congresso Nacional e 
vetadas pelo Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
não garantem esses direitos. Elas determinam uma 
partilha, de acordo com o Fundo de Participação dos 
Estados, desses montantes recebidos anteriormente, 
e isso levaria os Estados que têm seus direitos preju-
dicados a se dirigirem ao Poder Judiciário. E sabemos 

que, muitas vezes, há demora nas decisões do Poder 
Judiciário, o que traz insegurança jurídica para todo o 
pacto federativo. Eu diria que a ida ao Poder Judiciário, 
no caso dessa matéria, seria a confissão da nossa in-
capacidade política de conviver com nossas diferenças, 
de superar os interesses do pacto federativo.

Exatamente por isso, ao longo desse período, 
toda tentativa tem sido no sentido de evitar a aprecia-
ção do veto. Não é que as partes entendem que os 
vetos não devem ser apreciados, mas é que, nessa 
matéria, o veto não resolveria o problema apresentado 
para os 26 Estados, os 5.565 Municípios e o Distrito 
Federal. Por isso, temos adiado, de comum acordo 
entre as várias lideranças do Congresso Nacional, a 
apreciação do veto. Está pautada para o próximo dia 
5 deste mês, quarta-feira próxima, a sua apreciação. 
Mas sou daqueles que entendem que vamos construir 
o entendimento político, para que evitemos a discus-
são do veto, apreciando a matéria na primeira sessão 
em que a pauta do Senado Federal esteja liberada e, 
com isso, adiando o debate sobre o veto.

Aqui mesmo, o Senador Wellington Dias, com a 
aquiescência do Senador Dornelles, começa a cons-
truir uma nova agenda, que será objeto de reflexão 
na reunião das lideranças. Fomos convidados pelo 
nosso Presidente José Sarney a, nessa terça-feira, 
às 14h30, analisá-la.

Concedo a palavra ao Senador Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 

Senador José Pimentel, V. Exª sabe que tive o privilé-
gio de, escolhido por V. Exª, ser o Relator da Receita 
2008, tendo V. Exª como Relator-Geral do Orçamento. 
Desde aquela época, acompanhei seu trabalho e sua 
capacidade de solucionar, de encontrar soluções para 
difíceis problemas que enfrentávamos no momento. 
Estou certo de que V. Exª, como Líder do Governo no 
Congresso, vai procurar e encontrar o caminho que 
possa diminuir enormemente nosso dissenso. Se dez, 
doze, vinte pontos nos separam, V. Exª poderia redu-
zir isso para dois ou três pontos, a fim de que discu-
tíssemos isso e verificássemos a posição no voto. A 
dificuldade dos Estados produtores, Sr. Presidente, é 
um problema em relação a direitos adquiridos daquilo 
que já foi licitado. Em nenhum momento, os Estados 
afirmam que o petróleo lhes pertence. O petróleo é 
da União. O petróleo, no mar ou na terra, é da União. 
O royalty, entretanto, é uma indenização, definida em 
dispositivo constitucional, aos Estados que sofrem o 
desgaste da sua exploração. Dentro desse conceito, 
que prevaleceu durante muitos anos, foi reconhecido o 
direito dos produtores ou dos confrontantes de receber 
royalties e participação especial do petróleo. Surgiu o 
pré-sal, uma nova discussão apareceu no País, e todos 
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entenderam que a União deveria, através de mecanis-
mos de participação nesses resultados, permitir que 
Estados não produtores participassem dos royalties e 
da participação especial do pré-sal. E o Rio concordou, 
fez um grande entendimento com o Presidente Lula, 
do qual participou a atual Presidente da República e 
o Ministro Lobão. Dali saiu, inclusive, a lei chamada 
Lula, que trata dos royalties de participação especial 
daqueles que vierem a serem licitados no pré-sal. 
Desse modo, o caminho do futuro do pré-sal seria a 
proposta do Presidente Lula. V. Exª a conhece muito 
bem, e estou certo de que vai considerá-la uma das 
alternativas para o entendimento. Em relação àquilo 
que foi licitado, vamos descobrir e discutir caminhos. 
Mas é preciso reconhecer que é difícil para o Estado 
do Rio de Janeiro abrir mão de royalties de participa-
ção de campos já licitados, que, inclusive, já estão sem 
o orçamento de 2012, que já estão sem o orçamento 
plurianual e que já estão ligados ao pagamento da 
previdência do Estado, de dívidas do Estado. Esse é 
o grande problema que existe pela frente. Estou certo 
de que V. Exª, com seu tirocínio, com sua competên-
cia, com sua capacidade de trabalho e com seu es-
pírito público, vai contribuir muito para que possamos 
encontrar uma solução completa ou uma solução para 
90% dos problemas que nos separam.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Dornelles, o empenho dos 81 Senadores e dos 
594 Congressistas se dá no sentido de construir uma 
proposta que seja a mais próxima possível dos inte-
resses do pacto federativo. É evidente que já estive-
mos muito mais distantes. Quando a União não tinha 
disponibilizado nenhum recurso para a construção 
desse fundo nacional, as distâncias eram enormes. 
Quando resolveu liberar um terço da participação de 
royalties, reduzindo de 30% para 20% a sua parcela, 
e também uma parte da participação especial, a União 
já nos trouxe uma luz, para que pudéssemos travar um 
diálogo mais construtivo sobre essa matéria.

A proposta apresentada por V. Exª tem uma sé-
rie de pontos que dialoga com a proposta do Senador 
Wellington Dias. E cabe a nós, como muito bem V. Exª 
aqui aponta, ver quais são os pontos mais confrontan-
tes. E, a partir dali, poderemos começar a construir 
pontes e consensos para resolvermos a questão. Te-
mos de reduzir ao máximo os pontos em que não há 
acordo; esses, democraticamente, nós os levaremos 
a voto, com toda a tranquilidade, com todo o respeito 
aos que pensam diferente.

Estou me empenhando nessa agenda, à qual 
me vou dedicar ainda mais, de maneira que possamos 
chegar ao dia 5, depois de amanhã, com essa proposta 
muito adiantada. Sou daqueles que aprenderam que, 

muitas vezes, chegamos à sessão do Senado ou da Câ-
mara com algumas matérias, acreditando que há acor-
do, mas aparece uma divergência, e não conseguimos 
votá-las. Outras vezes, há matérias de difícil solução, 
e, no diálogo fraterno, na construção dessa tentativa 
de acordo, vota-se com certa facilidade. Acredito que 
essa matéria será uma dessas, como aconteceu em 
dezembro de 2007, quando o Senado Federal, por 35 
votos, resolveu rejeitar a CPMF, retirando R$40 bilhões 
do Orçamento da União, a partir de 2008.

V. Exª, como Relator de receitas do Orçamento da 
União para 2008, ajudou-nos muito naquela construção, 
e os três Poderes da República, o Poder Legislativo, o 
Poder Judiciário e o Poder Executivo, abriram mão de 
parte de suas despesas, para que pudéssemos fechar 
o Orçamento. E, no dia 28 de fevereiro de 2008, vota-
mos aquela peça orçamentária por consenso, numa 
sessão da Câmara e do Senado, numa votação nominal 
na Câmara e numa votação por liderança no Senado. 
Portanto, V. Exª nos ajudou, trabalhando conosco em 
torno do Orçamento da União de 2008. E teremos aqui 
a mesma paciência que aprendi com V. Exª na Câmara 
Federal, em especial na Comissão de Finanças e Tri-
butação, por doze anos – nos quatro anos seguintes, 
V. Exª veio para o Senado. Portanto, é com esse olhar 
que estamos trabalhando.

Concedo o aparte ao Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-

nador José Pimentel, o debate de hoje já nos dá um 
rumo para começarmos a acreditar que chegaremos 
a um consenso, primeiro, pelo posicionamento de to-
dos que ouvimos hoje, inclusive do Presidente Sarney, 
que tem lutado muito nessa linha; dos demais compa-
nheiros do Nordeste, como V. Exª, eu e muitos outros, 
como o Senador Wellington Dias; e também do Sena-
dor Dornelles, que é um homem que tem uma cabeça 
nacional, pois sabe as necessidades e os direitos que 
têm os nordestinos e os homens e cidadãos de todos 
os demais Estados da Federação no que se refere à 
participação das riquezas nacionais. Então, neste mo-
mento, quero parabenizar o Senador Dornelles, por 
estar disposto, de fato, a sentar-se à mesa, como tem 
feito ao longo do tempo, e a abrir mão – é o que faz o 
Rio de Janeiro, por exemplo – de parte dos recursos 
– até então, alguns representantes do Rio não tinham 
ainda esse mesmo pensamento. Parabéns a V. Exª, 
ao Senador Dornelles, ao Presidente Sarney, à Sena-
dora Ana Amélia, enfim, a todos que debateram esse 
assunto no dia de hoje, reconhecendo a necessidade 
que têm os demais Estados, especificamente os mais 
pobres, de participar dessa riqueza, de parte desses 
recursos, sem retirar tudo que os demais Estados que 
se dizem produtores têm alcançado de fato. Então, pa-
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rabéns a V. Exª e a todos! Vamos continuar o debate, 
porque é através desse debate que encontraremos 
o ponto de equilíbrio e a solução para essa missão, 
que não será fácil. Com certeza, se cada um ceder um 
pouco, chegaremos a um denominador comum, que 
é a aprovação do projeto e, com isso, a sanção presi-
dencial. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Wilson Santiago, V. Exª tem como profissão a 
defensoria pública, e ninguém melhor para participar da 
conciliação de conflitos, da superação de dificuldades. 
Por ser paraibano, por ser nordestino e insistente na 
vida, como é inerente aos nordestinos, V. Exª sempre 
nos ajudou muito na superação das matérias difíceis.

Sou daqueles que entendem que, com os deba-
tes que estamos fazendo, poderemos chegar ao dia 
5, quinta-feira, com esse acordo, que, se não estiver 
concluído, estará muito próximo disso. Sou daqueles 
que vão para a reunião, mais uma vez, amanhã, às 
14h30, com o espírito de colaborar, de construir con-
sensos, de identificar as diferenças e de trabalhar pela 
superação desses pontos divergentes.

Querem ver um exemplo? Estamos propondo que 
a partilha tenha como fator o Fundo de Participação 
dos Estados. Portanto, esse é um critério que estamos 
pautando. No entanto, o Supremo Tribunal Federal de-
clarou esse critério de partilha inconstitucional, como 
muito bem o Presidente José Sarney deixou claro. É 
uma legislação que vem da década de 60. Os indica-
dores sociais na década 60 eram bem diferentes dos 
indicadores sociais de hoje. Portanto, isso requer uma 
atualização. Esse é um item que, ao definirmos o cri-
tério de partilha futuro, precisamos ter em mente. Para 
superar essa questão, podemos pensar num critério 
transitório: até determinada época, poderemos manter 
o FPE e, a partir daí, se não houver novo identificador 
para isso, prorrogar ou criar outro instrumento que 
proporcione uma partilha mais justa, já que os indica-
dores que existiam nas décadas de 60 e de 70 eram 
bem diferentes dos de hoje, em face do crescimento 
econômico com inclusão social e da diminuição do 
processo de pobreza no Brasil. É verdade que 16,2 
milhões de pessoas ainda vivem abaixo do nível da 
miséria, com menos de R$70,00 por dia. Cinquenta e 
nove por cento desse público vivem na nossa região, 
na região Nordeste. E ali há famílias em que a mulher 
é a mãe de família, ou seja, a mulher assume todo o 
papel de responsabilidade pela própria família.

Portanto, acredito que vamos continuar dialogan-
do, construindo esses consensos, identificando pontos 
divergentes, para que possamos chegar, no menor 
tempo possível, a um grande entendimento.

Eu queria também, Srª Presidenta, dar como lido o 
restante do nosso pronunciamento, para que possamos 
assegurar aos nossos Pares a continuidade do debate.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, esta é uma semana muito importante 
para o País e para as futuras gerações. Estamos dis-
cutindo a nova sistemática de distribuição dos royal-
ties do petróleo.

Não é um debate fácil, mas o Congresso Nacio-
nal tem a oportunidade de avançar em busca de um 
acordo justo, contemplando estados e municípios pro-
dutores e não produtores.

O interesse do Congresso em solucionar o im-
passe é tão grande que existem mais de 20 projetos 
na Casa, tramitando em conjunto com a proposta do 
senador Wellington Dias.

Neste sentido, quero registrar a importância dos 
debates sobre os royalties do pré-sal que o Congresso 
Nacional vem promovendo desde que as novas jazidas 
foram descobertas em 2007.

Os debates que tratam da redistribuição das re-
ceitas do petróleo entre União, Estados e Municípios 
ganham importância diante da possibilidade de au-
mento das receitas de cada um dos entes federados, 
quer sejam produtores ou não.

Inicialmente, gostaria de lembrar que as recei-
tas provenientes da exploração do petróleo em nosso 
país datam de 1953? fruto da lei n° 20.004 que criou a 
Petrobras. Os royalties, há 50 anos, eram pagos ex-
clusivamente a Estados (80%) e Municípios (20%) e 
representavam uma alíquota de 5% sobre o petróleo 
extraído de poços em terra.

Já no final da década de 1960 o Governo passou 
a cobrar também 5% de royalties sobre a produção 
do petróleo descoberto no alto mar. Essa receita, no 
entanto, era exclusiva da União e só foi dividida com 
estados e municípios em meados da década de 1980.

Nessa época, em 1986, os royalties do mar eram 
divididos em 20% para a União, 60% para estados e 
municípios confrontantes com os poços e 20% para 
um Fundo Especial, ao qual todos os entes da Fede-
ração tinham acesso.

A Constituição de 1988 modificou a partilha de 
recursos dentro da Federação, beneficiando os gover-
nos estaduais e, principalmente, municipais. Entretanto, 
essa descentralização não afetou de maneira equâ-
nime todos os municípios, mas em especial os que 
apresentam maior dinamismo econômico.
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Em 1989 foi sancionada a lei 7.990 que rema-
nejou 10% dos royalties desse Fundo para os muni-
cípios com instalações de embarque e desembarque 
de petróleo e gás natural.

Chegamos ao ano de 1997 e com a aprovação 
da lei 9.478, a chamada Lei do Petróleo, o governo 
federal amplia os royalties de 5% para 10%, e cria a 
Participação Especial do Petróleo, uma compensação 
financeira extraordinária cobrada nos casos de gran-
des volumes de produção ou de grande rentabilidade 
e repartida com estados e municípios confrontantes.

Importante destacar, Senhor Presidente, que o 
valor dos royalties e participações especiais aumen-
tou de R$ 81 milhões em 1997 para R$ 6,4 bilhões em 
2000, quando as mudanças da Lei do Petróleo entraram 
plenamente em vigor. Com alíquotas maiores e o alto 
preço do petróleo no mercado internacional, a receita 
dos royalties aumentou 163% acima da inflação (IGP-
-DI) entre 2000 e 2009. A maior arrecadação ocorreu 
em 2008 quando os cofres públicos receberam cerca 
de R$ 24 bilhões. Em 2009, devido à repentina queda 
do preço do petróleo no mercado internacional, a re-
ceita dos royalties caiu para R$ 16,8 bilhões.

É assim, Sr.Presidente, que chegamos aos dias 
atuais com variações nos preços em todo o mundo e 
uma série de legislações que coexistem ou se sobre-
põem gerando incertezas, inseguranças e, acima de 
tudo, desigualdade.

Estamos próximos de analisar o veto do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva ao artigo 64 da cha-
mada Lei do Pré-Sal, a Lei 12.351, de 2010. O artigo 
64 é proveniente da chamada Emenda Ibsen e deter-
mina que os royalties advindos da exploração do pe-
tróleo tanto das atuais concessões quanto das áreas 
do pré-sal, sejam distribuídos entre todos os estados 
e municípios, seguindo os percentuais dos repasses 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e não 
apenas entre os chamados produtores como aconte-
ce atualmente.

Por isso tentamos convergir para um acordo, um 
consenso que permita uma distribuição mais justa para 
todos os estados do Brasil. Temos uma grande chance 
de desenvolver nosso país como um todo recuperan-
do o sentido da nossa Federação com estados fortes 
e autônomos. Temos a chance, senhoras e senhores 
senadores, de equilibrar a distribuição desses recur-
sos fazendo com que os mais pobres alcancem os 
mais ricos sem que os mais ricos percam aquilo que 
já possuem.

Nesse contexto, uma divisão mais justa dos royal-
ties do petróleo pode proporcionar a municípios e es-
tados a promoção de políticas públicas que possam 

aumentar o bem-estar de suas populações, com novos 
investimentos em saúde, educação, infraestrutura, ci-
ência e tecnologia.

No entanto, vale a pena destacar, Sr. Presidente, 
que royalties não representam necessariamente um 
sinal de prosperidade eterna para todos os municípios 
que os recebem.

Estudo da Consultoria Macroplan, do Rio de Ja-
neiro, mostra que existem municípios que compõem 
seus orçamentos com parcela significativa de recursos 
de royalties, mas, infelizmente, registram alguns dos 
piores índices econômicos e sociais do país.

Há nos municípios pesquisados baixo índice de 
educação, de domicílios com saneamento básico e 
elevado índice de homicídios, apesar de uma renda 
per capita de até R$ 42 mil, o triplo da nacional.

Portanto, Sr, Presidente, é chegada a hora de uma 
nova análise nessa distribuição dos royalties para que 
outros municípios brasileiros tenham a chance de se 
desenvolver e progredir. Não apenas para aumentar 
os recursos para estados e municípios, mas também 
para criar os vínculos necessários a uma boa aplica-
ção desse dinheiro.

Por isso, nossos debates convergem para o apoio 
à proposta de autoria do nosso senador Wellington 
Dias, do Piauí. A idéia do senador Wellington é promo-
ver um justo equilíbrio na divisão dos royalties entre 
estados e municípios, principalmente porque, como 
afirma a nossa Carta Magna, os recursos naturais da 
plataforma continental, o mar territorial e os recursos 
naturais, inclusive os do subsolo, pertencem à União, 
ou seja, a todos os brasileiros.

A proposta, que esperamos seja de consenso 
entre todos os senadores e senadoras, mantém as 
receitas atuais dos estados produtores e também defi-
ne percentuais para destinação de recursos em áreas 
como educação (40%), investimentos em infraestru-
tura (30%) e saúde, ciência e tecnologia, programas 
de erradicação da miséria, segurança, meio ambiente, 
entre outras (30%).

De acordo com a proposta do Senador Wellington 
Dias, em 2012, a União receberá R$ 9 bilhões, os esta-
dos e municípios produtores, R$ 12 bilhões, e estados 
e municípios não produtores, R$ 8 bilhões, totalizando 
R$ 28 bilhões em receitas advindas do petróleo do mar.

Estes valores evitam um desequilíbrio das recei-
tas dos estados produtores, para que eles continuem 
recebendo, no mínimo, o valor nominal recebido em 
2010. E o excedente seja distribuído entre todos os 
entes da federação, com base nos critérios do Fundo 
de Participação dos Estados e Municípios.

A União está abrindo mão de R$ 1,8 bilhão, ou 
seja, um terço dos 30% a que tem direito hoje.

191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40012 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Agora, as negociações estão com esta Casa. Eu 
acredito sempre no diálogo e espero que possamos 
chegar a um bom acordo, de modo a evitar a derrubada 
do veto – o que levaria a um cenário ruim para todos.

Peço aos negociadores envolvidos que se desar-
mem em favor de uma mediação onde todos possam 
sair vencedores.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. José Pimen-
tel, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana 
Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador José Pimentel. Endosso 
também o apoio às posições de V. Exª na busca de um 
entendimento, com esse desafio que tem como Líder 
do Governo no Congresso Nacional. 

Conforme determina o Regimento, sua solicitação 
será atendida, com a transcrição na sessão de hoje.

Como orador inscrito, o Senador Wilson Santiago. 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Minha cara Presidente Ana Amélia, caros Senadores, 
profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras, 
o Senado Federal, como já foi dito recentemente por 
tantos outros que me antecederam, irá debruçar-se, 
ainda esta semana ou até a próxima semana, na vo-
tação da distribuição dos royalties do pré-sal, assunto 
de interesse de todos nós, brasileiros, especificamente 
dos Estados e dos Municípios deste País.

Minha posição sempre foi a de que todos os Es-
tados e Municípios brasileiros devam ser beneficiados 
pela distribuição desses royalties, por várias razões: 
se é um patrimônio nacional, temos, sim, que definir 
a distribuição desse patrimônio com algum critério. E 
o critério que foi mais identificado, e até justo, que já 
vem sendo aplicado em relação a outros recursos pú-
blicos, é de fato o critério do Fundo de Participação 
dos Municípios e também o critério do Fundo de Par-
ticipação dos Estados.

As rendas oriundas da produção de petróleo 
podem vir representar parte substancial do Produto 
Interno Bruto (PIB), dos ingressos de capital e de di-
visas. Sabemos que a definição de critérios para tudo 
isso, para essa distribuição, é um assunto polêmico, 
porque representa benefícios para alguns e, para ou-
tros, significa desvantagem, popularmente dizendo, 
em relação a esta distribuição.

Por essa razão, Srª Presidenta Ana Amélia, o 
petróleo é um bem do Brasil e não de um Estado es-
pecífico, como se pensava no passado. Os recursos 
provenientes de sua exploração e de produção devem 
ser usados para fazer justiça social e reduzir desequilí-
brios regionais, que é o que determina a própria Cons-
tituição Federal em um dos seus primeiros dispositivos.

O Senador Pedro Taques é conhecedor de nossa 
Constituição e mais sabedor que todos nós da necessi-
dade de preservarmos aquilo que a Constituição de fato 
determina como, além disso, de nos debruçarmos nos 
entendimentos para não sermos injustos naquilo que se 
refere a essa riqueza, a esses recursos que irão, de uma 
forma ou de outra, contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida de muitos dos Municípios e dos Estados pobres 
da Federação. Fazer com que esses Municípios e esses 
Estados, Senador Pimentel, tenham condições de imple-
mentar suas ações, dar prosseguimento ou complementar 
os seus programas sociais, programas educacionais, pro-
gramas na área de saúde, em que muitos são deficientes, 
além de tantas outras ações que serão implementadas 
ou complementadas, executadas, beneficiando a grande 
maioria ou a totalidade da população desses respectivos 
Estados e Municípios brasileiros.

Concedo, Senador Pimentel, um aparte a V. Exª, 
conhecedor do assunto e um dos poucos brasileiros que 
identificaram, a olho nu, as necessidades da população 
carente deste País, especialmente do Nordeste, do nosso 
semiárido nordestino. V. Exª conhece de perto as defi-
ciências, as mazelas e as dificuldades por que passa a 
grande maioria daquela população que soma mais de 
16 milhões só no semiárido brasileiro. Eu digo até, mais 
de 16 milhões no Norte e no Nordeste, sendo quase 9 
milhões no semiárido, exatamente uma região que preci-
sa ser acudida urgentemente, Senador Wellington Dias, 
por integrantes desta Casa e também por todos aqueles 
que, de fato, reconhecem e sabem que o Brasil precisa 
crescer integralmente. Não é apenas um determinado 
setor ou determinada área do País que deve se desen-
volver, deixando que outras continuem estabilizadas 
ou decrescentes, contribuindo para que ainda existam 
miseráveis e cidadãos neste País, pessoas que preci-
sam do socorro e da decisão desta Casa, do Governo 
e a consciência de todos os brasileiros.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-

dor Wilson Santiago, quero começar registrando que 
V. Exª é um profundo conhecedor das dificuldades da 
região nordestina e, particularmente, do semiárido. Se 
nós voltarmos ao primeiro censo realizado no Brasil, 
que foi no segundo Império, veremos que o Nordeste 
representava em média 46% da população brasileira. 
Nesse processo de priorizar algumas regiões do Brasil 
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em detrimento de outras, nós estamos hoje com 28% 
da nossa população. Nesse início do século XXI, com 
as políticas de investimento na região Nordeste para 
diminuir as desigualdades regionais, com um olhar to-
talmente voltado para que o seu crescimento seja acima 
da média nacional, nós estamos assistindo exatamente 
ao contrário: o retorno das famílias nordestinas para 
a nossa região, seja para o nosso Ceará, seja para o 
seu Estado, a nossa Paraíba. Somos vizinhos ali, em 
grande parte da nossa fronteira. Há um conjunto de 
iniciativas sendo realizadas na região Nordeste, como 
no mundo da educação, com as escolas técnicas e 
profissionalizantes, com a interiorização das nossas 
universidades. Nós tínhamos Estados com mais de 10 
universidades públicas, federais e gratuitas, enquanto 
a Paraíba tinha apenas uma, mas agora passou a ter 
duas, com a Universidade de Campina Grande; o nosso 
Ceará tinha apenas uma, agora passa a ter três, com a 
Universidade Unilab, voltada para os países de língua 
portuguesa, e a do Cariri, que fica próximo também 
ao agreste da nossa Paraíba; o nosso Rio Grande do 
Norte tinha apenas uma universidade, agora passou 
a ter duas com a de Mossoró; Pernambuco tinha ape-
nas uma universidade, passou a ter três, a de Petroli-
na, que, na verdade, é Petrolina e Bahia, e mais uma 
outra no seu interior. Então, esse processo começa 
a diversificar e a aumentar as oportunidades para a 
nossa juventude. E um dos objetivos dos royalties é 
exatamente fortalecer a educação e, nessa região, es-
ses recursos são definitivos. Se vamos para o mundo 
da saúde pública, os nossos hospitais de referência 
eram todos nas capitais, com pouquíssima presença 
no resto do interior da região nordestina, e nós, basi-
camente, não temos plano de saúde, porque a renda 
da nossa população, lamentavelmente, é bem infe-
rior à média da renda nacional. Agora, estamos num 
grande esforço de interiorização de hospitais de média 
complexidade, de alta complexidade, fruto também da 
ida das universidades para essas regiões. Portanto, V. 
Exª, que é um defensor público por opção e político por 
escolha, tem muito conhecimento desta realidade. Por 
isso, parabenizo-o pelo seu pronunciamento porque 
temos, no seu mandato, um dos grandes parceiros 
que discute a questão regional.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Agradeço muito, Senador Pimentel, V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Wilson, eu pediria só um minutinho 
do pronunciamento de V. Exª para registrar a presença 
nas nossas galerias dos alunos do ensino fundamen-
tal privado do Colégio Hebraico Renascença de São 
Paulo. Sejam bem-vindos à nossa sessão.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Senador Pimentel, V. Exª, de fato, enriquece o nos-
so pronunciamento, pelas palavras de V. Exª e o co-
nhecimento que V. Exª tem da real necessidade de o 
Nordeste brasileiro obter parte desses recursos, es-
senciais para a sobrevivência, para o futuro, para o 
desenvolvimento da nossa região, especificamente, o 
semiárido brasileiro.

Todos os países do mundo, Senador Pimentel, 
que são produtores de petróleo sempre adotaram, na 
sua redistribuição dos recursos daquelas riquezas 
naturais, o benefício maior para aqueles Municípios e 
aqueles Estados mais pobres. E a Paraíba, digo até 
o Brasil, não pode ser diferente dos demais, porque o 
objetivo é o bem da população como um todo e não 
exclusivamente de alguns dos Estados da Federação, 
de poucos Municípios que, de fato, estão com uma 
grande vantagem no que se refere a esses recursos.

A distribuição igualitária dos royalties permitirá 
que todos os Estados e Municípios sejam beneficiados, 
favorecendo, consequentemente, toda a população 
brasileira, que será beneficiada com esse novo critério, 
com essa nova e futura fórmula de redistribuir esses 
recursos, contemplando a todos e não apenas peque-
nas parcelas de Municípios e Estados da Federação.

Li o Projeto de Lei de V. Exª, Senador Wellington 
Dias, não apenas os seus dispositivos como a sua 
própria justificativa. Acrescento apenas um ponto no 
seu projeto de lei. Eu acho que pelo menos 5% daque-
les recursos do pré-sal devem ser direcionados para 
a interiorização da universidade pública no semiárido 
brasileiro. Nós não podemos continuar concordando 
que o atendimento do semiárido, no que se refere aos 
investimentos, Senador Pimentel, em todas as áreas 
em que já são deficitárias, como na educação, conti-
nue no mesmo nível, com o mesmo desequilíbrio em 
relação às regiões ricas ou Estados ricos.

Nós precisamos aproveitar esta oportunidade 
para estudar uma forma de direcionarmos também 
parte desses recursos, se não 10%, pelo menos 5%, 
para a interiorização da universidade pública no semi-
árido, onde nós temos uma deficiência muito grande 
de universidades públicas e onde testemunhamos, ao 
longo destes anos – V. Exª comprova tudo isso –, um 
estudante de Icó, no Ceará, um estudante do sertão 
da Paraíba, como por exemplo, de São João do Rio 
do Peixe, de Uiraúna, de São José de Piranhas, de 
Conceição, sejam obrigados a viajar por 200 km, 550 
km para cursar o ensino superior de sua pretensão, 
de sua preferência, já que naquela região não há uni-
versidade pública que beneficie os estudantes para os 
cursos que de fato pretendem seguir.
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São decisões desse porte que teremos condições 
de tomar, aproveitando essa oportunidade, para inte-
riorizarmos o ensino, não só os centros tecnológicos 
– muitos deles foram interiorizados – como também a 
universidade federal pública, a fim de que muitos ado-
tem ou consigam, além dos cursos profissionalizantes 
dos centros tecnológicos, também a especialização 
ou a conclusão de um curso de Engenharia, Medici-
na e outras áreas que aquela região não contempla 
por conta do reduzido número de vagas direcionadas 
para a população carente – e todos daquela região 
são carentes.

Esses são pontos nesta discussão que particular-
mente eu defendo. Eu tenho certeza de que V. Exª da 
mesma forma, porque é homem do interior, profissio-
nal, bancário do Banco do Brasil, que andou o interior 
do Ceará e também de vários outros Estados do Bra-
sil, aprendeu muito e, por aprender, é que representa 
com tanta dignidade o povo do Ceará aqui nesta Casa.

Então, vamos somar esforços para, primeiro, con-
vencer os gulosos dos outros Estados e encontrarmos 
o equilíbrio, encontrarmos o ponto que irá decidir a 
maioria desta Casa, no que se refere a um projeto, a 
uma proposta que atenda todos os Estados da Fede-
ração e diminua essas desigualdades regionais, além 
de diminuir, com rapidez, a pobreza desses Estados, 
desses Municípios do semiárido, especificamente, que 
têm sofrido muito e enfrentado as piores mazelas. Lá, 
nós somos campeões em número de desemprego, 
somos campeões em número de doença de Chagas, 
somos campeões em número de mortalidade infantil, 
somos campeões naquilo que incomoda, que perturba 
e que atrapalha o desenvolvimento, pois os menores 
investimentos públicos estão na região do semiárido.

Nós precisamos recuperar isso com decisões 
desta Casa, com posicionamentos firmes, com união 
da maioria no sentido de resgatarmos aquilo que já 
deveria ter sido resgatado, que é o direito de cada 
cidadão nordestino do semiárido de ter a preferência 
nos recursos públicos e, com isso, disputar, no menor 
espaço de tempo possível, a oportunidade de sobre-
vivência e de vida que muitas das demais regiões do 
País já têm.

Concedo, Senador Wellington, um aparte a V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 

Wilson, primeiro, eu quero testemunhar todo o trabalho 
de V. Exª, feito com muita competência, muita dedica-
ção, inclusive viajando, não só para o seu Estado, mas 
para outras regiões do Nordeste, tratando do tema do 
desenvolvimento regional. Quero dizer-lhe que o projeto 
que apresentamos, como V. Exª bem observou, destina 
40% para a educação. Esse é o patamar mínimo para 
a educação. Então, creio que é possível, dessa parte 

da educação, perfeitamente, termos uma destinação 
específica, como propõe V. Exª. Certamente, o relator, 
que é também um paraibano do semiárido, o Senador 
Vital do Rêgo, pode perfeitamente apresentar, acatar 
uma sugestão como essa de V. Exª. Era isso. Parabéns 
pelo trabalho e pelo apoio. Muito obrigado.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Era essa a nossa preocupação. Infelizmente, temos 
de carimbar os recursos, porque, do contrário, os mais 
poderosos levarão a maioria deles.

Identificamos no seu projeto, para a região do 
semiárido, parte desses recursos. Com certeza, quem 
for contemplado no semiárido será um pobre, um Es-
tado ou Município pobre. Por isso, a nossa defesa é no 
sentido de que parte desses recursos do projeto de V. 
Exª, que, como eu disse anteriormente, eu li, inclusi-
ve a sua justificativa, deva contemplar, daquilo que é 
destinado à educação, um direcionamento “x” para as 
regiões mais carentes, especificamente o semiárido, 
que é o que mais necessita, sem desmerecer os demais.

Neste momento, Senador Pimentel, é o que mais 
necessita de educação, de saúde, de segurança pública 
e de tantas decisões no que se refere a investimentos, 
porque o Nordeste está começando a se desenvolver, 
em algumas regiões, acima da média nacional, mas 
se nós identificarmos, a maioria dessas regiões são o 
litoral e os grandes centros urbanos, as grandes cida-
des do Nordeste. Isso terminará criando uma diferença 
regional dentro do próprio Nordeste, se nós não dire-
cionarmos a coisa para a sua integração, no que se 
refere ao direcionamento para as regiões mais pobres, 
conforme eu já falei do semiárido.

Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância e aten-
ção de V. Exª, como também ao Senador Pimentel, ao 
Senador Wellington Dias, ao Presidente do meu Partido, 
Senador Valdir Raupp, à Senadora Ana Amélia, enfim 
a todos, dizendo que vamos lutar para, se Deus qui-
ser, fazermos justiça nesta Casa, de modo que todos 
ganhem, sem prejuízo do que todos, de fato, desejam; 
ou seja, queremos o melhor para os mais pobres e, 
com certeza, pensando assim, somaremos os votos 
da grande maioria dos integrantes desta Casa.

Ademais, solicito a V. Exª a publicação de tudo 
aquilo que escrevemos, que passarei a V. Exª, para 
que tenhamos condições de, em oportunidades futuras, 
debatermos este assunto e mostrar isso ao Brasil, aos 
nossos Estados, no meu caso específico à Paraíba, e 
aos Estados de V. Exªs – Ceará, Senador Pimentel, e 
ao Piauí do zeloso Senador Wellington Dias. E também 
V. Exª, Senador Mozarildo, que tem sido um grande par-
ceiro e um defensor não só do seu Estado, como tam-
bém dos direitos dos mais pobres, dos mais oprimidos, 
daqueles que precisam, sim, participar diretamente, de 
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forma democrática e decisiva do bolo dos recursos na-
cionais, de modo que tenhamos condições de crescer 
juntos e de ser um Brasil só, um Brasil para todos.

Muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Senado Federal pode votar esta 
semana ou na próxima a distribuição dos royalties 
do pré-sal, assunto de interesse de todos os estados 
e municípios.

Minha posição sempre foi a de que todos os es-
tados e municípios brasileiros devam ser beneficiados 
pela distribuição dos royalties.

As rendas oriundas da produção de petróleo 
podem vir a representar parte substancial do Produ-
to Interno Bruto (PIB), dos ingressos de capital e de 
divisas. Sabemos, que a definição de critérios para a 
distribuição destes recursos é complexa e que, por 
isto, vem gerando muitas discussões. Precisamos, no 
entanto, enfrentá-las com coragem e determinação.

Sr. Presidente, o petróleo é um bem do Brasil e 
não de um Estado específico, os recursos provenientes 
de sua exploração e produção devem ser usados para 
fazer “justiça social” e “reduzir desequilíbrios” regionais.

Países desenvolvidos, produtores de petróleo, 
procuram manter a riqueza de sua população investin-
do os recursos provenientes dos royalties. O objetivo 
é o bem da população como um todo.

A distribuição igualitária dos royalties permitirá 
que todos os Estados e Municípios sejam beneficia-
dos, favorecendo, consequentemente toda a população 
brasileira. Não podemos falar em Estados Produtores, 
mas de um país produtor.

Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, acredito que 
este assunto deva ser solucionado através de um en-
tendimento entre todas as partes interessadas: esta-
dos produtores, estados não produtores, e a União.

Nós não queremos prejudicar nenhum estado 
brasileiro. Diferentemente disto, o que esperamos é 
que todos possam usufruir dos benefícios que advirão 
com o pré-sal.

Havendo, pois, uma boa vontade entre todas as 
partes, com certeza, este assunto poderá ser resolvi-
do, atendendo a todos os estados brasileiros. Por isto, 
conclamo que governadores e demais políticos desar-
mem-se e procurem encontrar um meio de alcançarmos 
este acordo. Do contrário, temos que enfrentar o veto.

Nós Senadores, representantes dos estados, te-
mos toda a capacidade para solucionar esta demanda, 
buscando o consenso, para ver os royalties distribuídos 

de forma igualitária e democrática, visto que o pré-sal 
se constitui uma riqueza nacional devida para todos 
os estados e municípios brasileiros.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wilson San-
tiago, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Wellington 
Dias, do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, desta vez não vou tratar de royalties e 
de participação especial nessa área do pré-sal. O que 
me traz aqui é um relato sobre um tema tão importante 
e de tantas vitórias do povo brasileiro. 

Ainda quando Ministra das Minas e Energia, a 
hoje Presidenta Dilma Rousseff lançou – e veja só – 
no Estado do Piauí o programa Luz para Todos. Foi 
escolhido o Município de Novo Santo Antônio, que fica 
a aproximadamente 120 km de Teresina, um município 
que tinha apenas 8% de energia na zona urbana e na 
zona rural. Ali, foi lançado o programa e iniciamos um 
trabalho muito intenso. 

No meu Estado, 80% da população rural, no ano 
de 2003, viviam na lamparina – 80% da população 
rural do Piauí viviam na lamparina! Quando examina-
mos hoje tudo o que foi feito do Luz Para Todos, tudo 
o que foi feito de energia urbana, nós temos aproxi-
madamente um milhão de pessoas atendidas. Com 
aproximadamente mais 20 mil, 30 mil famílias, com-
pletamos 100% da população do meu Estado atendida 
por energia elétrica.

Estive, esses dias, visitando uma dessas regiões, 
a região de Esperantina, com o Prefeito Francisco An-
tônio, com várias lideranças ali presentes, onde tive a 
felicidade de receber um título de cidadania. Mas tam-
bém ali pude inaugurar, juntamente com a Eletrobrás 
Distribuidora do Piauí, juntamente com lideranças da 
Chesf, um conjunto de obras simbolizando os avanços 
naquela região, meu querido Senador José Pimentel.

Só no Município de Esperantina, 10.515 pesso-
as saíram da lamparina para a energia elétrica. Vi ali, 
em uma das comunidades atendidas, e foram muitas 
as comunidades, a alegria. Barreiro dos Cocós é uma 
dessas comunidades. Ouvimos ali os depoimentos das 
lideranças, a alegria com a chegada da energia elétri-
ca. Ali, só naquele Município, R$15.340.000,00 foram 
investidos em energia elétrica.

Eu brincava ali, perguntando: “Quem aqui tem 
R$40 mil no bolso, ou na poupança, ou guardados em 
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casa? Quem tem R$340 mil?” Eu estou falando aqui 
de R$15.340.000,00 em apenas um Município, que 
era esse Município de Esperantina. Da mesma forma, 
o Município de Batalha, o Município de Cabeceiras, o 
Município de Barras, o Município de Joaquim Pires, 
que, com as lideranças, eu visitei neste final de semana.

Há um conjunto de investimentos, mas eu que-
ro me centrar exatamente nesse da área de energia 
elétrica.

Veja, no Brasil, nós tivemos um investimento 
que já atingiu aproximadamente 14.117.000 pessoas 
em todo o País. No Nordeste, 6.936.000. Então, é um 
programa espetacular. Além da geração de emprego 
– nós víamos ali os trabalhadores também que atuam 
nessa área; são milhares de empresas.

No meu Estado, parece algo de outro mundo 
você ter hoje aproximadamente 100 municípios em que 
100% da população já têm energia elétrica. Olhando 
para realidade de dez anos atrás, isso é uma revolu-
ção. É algo realmente que nos enche de muita alegria.

Foram R$ 13.711.000,00 do povo brasileiro inves-
tidos para beneficiar, como lembrava aqui há pouco o 
Senador Wilson Santiago, os que mais precisam. Um 
programa que é completamente diferente do que ha-
via antes. Nós tínhamos o programa Luz no Campo. 
Como era esse programa? As pessoas mais necessi-
tadas, que tinham o atendimento por energia, tinham 
que pagar por essa rede na sua conta de luz. Vejam, 
normalmente, os mais ricos, o de classe média, enfim, 
recebiam a energia paga pelo poder público, e os mais 
pobres eram obrigados a financiar no pagamento da 
sua conta de luz. Essa foi a mudança que o Presidente 
Lula fez, ao dizer que tem que ser feito com subsídio 
do povo brasileiro para os que mais precisam. E aí a 
gente tem essa grande revolução.

Antes de passar a palavra, eu quero aqui destacar 
que, no meu Estado, nós tivemos já de investimentos, 
só no Luz para Todos, cerca de R$ 700 milhões, em 
valores nominais. A parte de reforço trazendo energia 
de Estreito, trazendo energia Tucuruí, trazendo ener-
gia de Paulo Afonso, energia eólica... Enfim, algo em 
torno de R$ 2 bilhões para ter carga elétrica no sul, no 
centro e no norte do Estado. E ainda prosseguem os 
investimentos, cerca de R$ 1 bilhão ainda estão fase 
de investimentos nesse Estado. 

Então, eu quero aqui comemorar e partilhar com 
os meus conterrâneos dessa importante vitória que 
pude presenciar ali pela fala da D. Jesus, uma líder de 
uma associação dessa comunidade, num depoimento 
de como era a vida dela, e ela falava do direito de poder 
ter água gelada em casa, porque tem uma geladeira, 
porque tem energia elétrica. Coisas que, para a maior 
parte da Nação brasileira, parece simples parece algo 

já ultrapassado, mas ainda temos no Brasil algumas 
famílias que vivem nessa realidade. 

E é com o maior prazer que ouço inicialmente o 
Senador Wilson Santiago.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Wellington Dias, não só V. Exª como todos nós 
reconhecemos que é um maiores programas do go-
verno esse programa Luz para Todos. Imagine nós que 
conhecemos a realidade do Nordeste, por ter nascido 
na zona rural, especificamente em municípios pobres 
do interior, como no meu caso do Estado da Paraíba, 
e de V. Exª que conhece de perto também os muni-
cípios pobres do seu Estado por ter sido governador, 
além de ter essa origem no campo. Então, V. Exª sabe 
da importância da energia elétrica. Esse programa 
iniciado no Governo Lula, que se expandiu de uma 
forma acelerada e continuada no Governo da Presi-
denta Dilma, tem um significado muito grande para a 
população. Nós testemunhamos, nas inaugurações e 
até por onde passamos, que há muitas pessoas que, 
com 80 anos, nunca tinham visto energia, luz e até 
uma lâmpada na sua casa. Pessoas de 80 anos, 70 
anos, 60 anos...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
D. Jesus tinha 72 anos.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – É 
uma felicidade total para essa população. Muito nos 
emocionam testemunhar aquilo e reconhecer que, 
com uma pequena decisão do Governo, quando se 
individualiza numa casa daquela, beneficiando um 
cidadão daquele, a felicidade que transforma aquela 
pessoa. Então, merece, sim, os parabéns de todos nós 
e o reconhecimento esse programa que vem desde o 
governo do Presidente Lula, agora continuado pela 
Presidente Dilma. Esse programa tem um papel fun-
damental, especialmente na área social, para essas 
regiões pobres do Brasil, para essas regiões mais 
carentes. Imaginem bem a alegria do povo brasileiro. 
Quando V. Exª cita que, só no Nordeste, foram mais 
de 6 milhões de beneficiados! De uma população de 
menos de 40 milhões, 6 milhões foram beneficiados. 
Imaginem bem a carência desse povo...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Va-
mos arredondar para 7 milhões, porque são 6.936.000.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Imaginem bem que são quase 20% da população be-
neficiados com esse programa tão importante para o 
desenvolvimento dessas regiões carentes do Brasil, 
que não têm condições de custear a energia, que é 
cara, uma rede elétrica, que é cara. Graças à decisão 
do Governo – repito – desde o Presidente Lula e ago-
ra continuado com a Presidente Dilma, de atender à 
classe sofrida da zona rural, de lugares longínquos, 
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mais distantes das sedes dos Municípios, que foi be-
neficiada com esse grandioso programa. Imaginem a 
felicidade de todos nós quando apagarmos o último 
candeeiro, porque, nessas casas, a iluminação da po-
pulação era um candeeiro, com gás e querosene. Todos 
nós acompanhamos e testemunhamos isso. Quando 
se apagar o último candeeiro, será, de fato, uma das 
maiores alegrias – acredito que será ainda no Gover-
no da Presidenta Dilma – também de todos nós que 
ajudamos, no decorrer desse tempo, a aprovar os re-
cursos aqui, no Congresso Nacional, a defender esse 
programa e a de fato identificar e até sugerir algumas 
regiões,lembrar de tantas outras regiões. Enfim, é uma 
alegria total. E queremos, neste instante, parabenizar 
V. Exª por trazer esse assunto para a discussão de 
hoje.Tenho certeza de que esse assunto nos felicita e 
deixa muito mais feliz a grande maioria da população 
brasileira, em especial, dos Estados mais pobres do 
Nordeste, como V. Exª citou. Obrigado a V. Exª e pa-
rabéns pelo tema.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço a V. Exª e incorporo ao meu pronuncia-
mento a fala brilhante. 

Sei da importância para a Paraíba, para o Cea-
rá, para a região Norte, do Senador Valdir Raupp e do 
Senador Mozarildo.

Devo dizer – V. Exª lembra – que isso dá, inclu-
sive, poesia: 

O candeeiro se apagou,
O sanfoneiro cochilou, 
E o forró continuou. 
Agora, tem-se de mudar o ritmo da mú-

sica para “lâmpada”.
Concedo, com o maior prazer, um aparte 

ao Senador Pimentel.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 
Wellington Dias, o pronunciamento que V. Exª faz neste 
final de tarde pode ser estendido para toda a região 
Nordeste. Se formos visitar as comunidades do Ceará, 
veremos que elas não são diferentes das comunida-
des do Piauí no que diz respeito à universalização da 
energia elétrica com qualidade. Agora não se salta a 
casa daquele morador ou daquele pequeno proprietário 
que tenha feito sua opção política ou religiosa. Antes, 
ali no Estado do Ceará, era comum o cabo eleitoral 
não deixar colocar o bico de luz em determinada re-
sidência, porque o morador não acompanhava a sua 
orientação política. Com o programa Luz para Todos, 
pouco importa se você votou ou deixou de votar; se 
você faz parte de uma determinada religião ou não; 
todas as casas têm energia de qualidade e gratuita. 
Por isso, deveríamos dar um prêmio ao presidente 

Lula, como exterminador de lamparinas, porque foi ele 
que fez essa grande revolução na região Nordeste, no 
Brasil. Acredito, nobre Senador Wellington Dias, que 
o nosso passo seguinte é, naquelas áreas irrigadas, 
estabelecer um critério de energia para irrigação, com 
taxas diferenciadas. Como V. Exª sabe muito bem, à 
noite, depois de determinado horário, a taxa de energia 
é diferenciada, é menos cara. No entanto, a planta pre-
cisa de menos água à noite, porque não há o sol que 
faça consumir um pouco mais daquela água, enquanto, 
durante o dia, quando mais se precisa da irrigação, a 
energia é muito cara, inviabilizando-se esses projetos. 
Como V. Exª preside a Subcomissão Permanente do 
Desenvolvimento do Nordeste, que está participando 
do debate sobre a política de irrigação da nossa região, 
eu deixaria mais essa tarefa para V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço e quero, aqui, dizer também do reconheci-
mento de todo empenho, trabalho e dedicação de V. 
Exª não apenas como Líder do Governo no Congres-
so Nacional, mas como Senador atuante na defesa do 
seu Estado do Ceará, por onde foi eleito, embora tenha 
nascido no meu Piauí, como também pelo trabalho, 
pela atuação nos temas do desenvolvimento regional. 

Quero lembrar, apenas para ilustrar, que nossa 
companhia de energia elétrica tinha 570 mil pontos de 
luz em 2002; agora estamos ultrapassando um milhão 
de pontos de luz. Então, isso mostra a assertividade 
de um programa que quer alcançar todos: Luz para 
Todos. Sempre brinco, chegar a todas as comunida-
des, porque sempre surge uma casa aqui, outra ali, e 
nunca se consegue chegar, em um determinado mo-
mento, a 100%...

Mas vejam, 423 mil empregos com carteira assi-
nada estão por trás de um programa como esse, sete 
milhões de postes – imaginem o que isso significa –, 
um milhão de transformadores. Se pudéssemos pegar 
os cabos elétricos, os fios elétricos, como chamamos, 
e emendá-los, seria possível dar 34 voltas no Planeta 
Terra. Só para termos uma noção da grandiosidade. 
Falamos em 13 bilhões, mas como ninguém anda com 
13 bilhões no bolso, ninguém tem noção do tamanho 
do investimento. Mas está principalmente beneficiando 
pessoas. Pessoas que passam, com o programa de 
renda... Vejam o que vem atrás do programa. O que 
dizem os moradores? 

Primeiro, a qualidade de vida melhora. Noven-
ta e um por cento dizem que melhora a qualidade de 
vida: melhora a condição de moradia; eles passam a 
participar mais de atividades sociais e culturais com 
a presença de energia; ajuda a melhorar a renda fa-
miliar; aumenta as oportunidades de trabalho; a área 
de plantio e da criação de animais também aumenta a 
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produtividade. Há, ainda, uma oferta maior de conserva 
de alimentos, ou seja, podem-se conservar a carne, 
o leite, as frutas, porque se pode ter uma geladeira, 
um freezer; o armazenamento de medicamentos, va-
cinas nas unidades de saúde, com maior segurança; e 
o uso das escolas no período noturno, pois se coloca 
um período a mais.

Quero destacar ainda um último ponto que con-
siderei importante. 

O programa, no meu Estado e nos Estados de 
V. Exªs, com a melhoria da renda, faz com que a eco-
nomia se movimente: 79,3% das casas aonde che-
gou energia elétrica passaram a ter televisão – aliás, 
na casa da D. Jesus, estava lá a televisão e todos 
se preparavam para assistir ao jogo do Brasil com a 
Argentina, que, por sinal, foi um belo jogo, com uma 
bela vitória do Brasil –; 45%, equipamentos de som; 
73%, geladeiras; 39%, liquidificadores – isso para ci-
tar algumas das coisas que chegam às casas aonde 
chega energia elétrica. Então, quero aqui, na minha 
parte, parabenizar e agradecer a Deus, agradecer ao 
Presidente Lula e à Presidente Dilma. 

Fui criado numa comunidade que não tinha ener-
gia elétrica. Eu sei o que é viver na fumaça de uma 
lamparina a óleo diesel ou a querosene – não sei 
qual é o pior. Estudar ali significava ficar com os olhos 
vermelhos, com o rosto chamuscado e com proble-
mas respiratórios por conta da fumaça da queima do 
querosene ou da queima do diesel da lamparina. Não 
havia como guardar a carne de um porco que fosse 
abatido; comia-se tudo de uma vez porque não dava 
para salgar e conservar aquela carne, era preciso co-
mer no mesmo dia. Por ter vivenciado essas coisas, 
comemoro com o povo do meu Estado, o Piauí, e com 
o povo brasileiro. 

Portanto, quero aqui dizer da minha alegria ao 
ver a Presidenta Dilma prorrogar, até 2014, enquanto 
houver um brasileiro sem energia elétrica, a disponi-
bilização de recursos para essa ação. No meu Esta-
do, a previsão é que, se Deus quiser, já na metade do 
próximo ano, alcancemos a meta de 100%.

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

– RR) – Concedo a palavra, neste momento, ao Sena-
dor Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia.

Aproveito para registrar a presença, nas nossas 
galerias, dos alunos do ensino fundamental do Colégio 
Hebraico Renascença, de São Paulo. 

Bem-vindos à nossa sessão!
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; Srªs e 
Srs. Senadores, há quase dez anos, tramita na Câmara 

dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 556, de 2002, iniciativa da então Deputada e hoje 
brilhante Senadora Vanessa Grazziotin, do Estado do 
Amazonas. Essa singela proposição encontra-se pron-
ta para ser votada pelo Plenário da Câmara desde o 
final de 2009.

O cerne da medida, Sr. Presidente, não está em 
conceder benefícios para grandes empresas ou ele-
var o teto do funcionalismo, nem mesmo se destina 
à consecução de obras faraônicas, emergenciais ou 
não. O ponto central da PEC nº 556, de 2002, dá nova 
redação ao art. 54 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988. 
Em apenas dois artigos, sendo que o segundo é a 
cláusula de vigência, concede aos seringueiros, os 
chamados soldados da borracha, os mesmos direitos 
a que fazem jus os ex-combatentes da Força Expedi-
cionária Brasileira – V. Exª, Sr. Presidente, sabe muito 
bem do que estou falando aqui, dos nossos queridos 
soldados da borracha, que enfrentaram toda sorte de 
perigos da selva amazônica para extrair a borracha, 
tão necessária naquele momento.

Os referidos direitos são aposentadoria especial 
e pensão especial, entre outros benefícios dessa PEC. 
Talvez exatamente por isso, porque vai beneficiar – ali-
ás, beneficiar, não. Vai apenas fazer justiça aos nossos 
irmãos seringueiros pelos altos serviços prestados ao 
Brasil –, que essa Proposta de Emenda à Constituição 
repousa, há quase uma década, nos famosos escani-
nhos do Poder Legislativo.

Muitas vezes, Sr. Presidente, quando a gente 
aprova um projeto aqui, depois de uma longa batalha 
na Câmara e no Senado – não quero apenas criticar 
a demora na Câmara dos Deputados, porque muitas 
vezes projetos demoram aqui no Senado também, tal-
vez o mesmo tempo –, ele ainda é vetado. Depois de 
muita batalha, muita luta para se aprovar um projeto 
no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado ou 
nas duas Casas, muitas vezes um projeto importante 
ainda é vetado pelo Governo Federal, e fica aqui se 
arrastando mais uma temporada para se apreciar esse 
veto presidencial.

Sim, Srªs e Srs. Senadores, os seringueiros re-
crutados para atuar na Amazônia brasileira, durante a 
Segunda Guerra Mundial, também defenderam a Pátria, 
zelaram de forma corajosa pela segurança nacional. 
Esses homens, que hoje já estão velhos, maduros, no 
inverno da existência, vivem em condições que beiram 
a miséria.E, além das privações materiais, tampouco 
tiveram reconhecidos pela Nação seus atos de hero-
ísmo, pois muito tombaram, logo no início. Depois, os 
riscos de perder a vida, Sr. Presidente, eram muitos, 
não diferentes dos expedicionários da Segunda Guerra 
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Mundial. Muitos tombaram com a malária, picados por 
cobras, às vezes até passando fome na selva amazô-
nica, para dar conta do recado, para vencer a guerra. 
Eles foram também soldados. Por isso são reconheci-
dos como soldados, mas não têm os mesmos direitos 
que tiveram os expedicionários da guerra.

Logo, Sr. Presidente, nada mais razoável do que 
lhes conceder os direitos assegurados aos ex-comba-
tentes da Força Expedicionária Brasileira.

Mas, quando o legislador, o representante não 
cumpre com as suas obrigações, a sociedade se mo-
biliza para convencê-los de que a omissão não é figu-
rino que caiba a um político.

Assim, bem a propósito, a cineasta acreana Eva 
Neide, filha de um soldado da borracha e hoje radicada 
em Los Angeles, nos Estados Unidos, esteve em Brasí-
lia, juntamente com outros líderes e militantes da causa, 
lançando uma campanha internacional em prol dos com-
batentes da Amazônia, o “SOS Soldados da Borracha”.

A situação desses brasileiros, que foram envia-
dos pelo Governo Federal aos seringais da Floresta 
Amazônica para extrair látex, segundo o relato da Srª 
Eva Neide, é verdadeiramente dramática. 

Todo esse drama que se arrasta do pós-guerra 
aos dias de hoje está em fase de finalização e deve 
chegar aos cinemas até o final do ano, com o filme 
adequadamente intitulado Soldados da Borracha: A 
Brigada Esquecida. 

Como observa Mário Chamie, no prefácio de O que 
sei de Lula, mais recente livro do jornalista José Nêu-
manne, “a história é uma longa conversação; os fatos 
são as unidades mínimas que alimentam e dão corpo 
ao discurso dessa conversação de transcurso secular”. 

O Brasil do séc. XXI, da nova classe média, dos 
aeroportos superlotados, das novas tecnologias – e 
vamos sediar agora a Copa do Mundo, as Olimpíadas 
e tantos outros jogos internacionais –, do Twitter, do 
facebook, da TV em três dimensões, continua se esque-
cendo de fazer um exercício elementar: dialogar com 
seu passado, restaurar a verdade e promover a justiça.

Em sua devida medida, os bravos soldados da 
borracha oferecem essa oportunidade de reconheci-
mento e reconciliação. 

Que o Congresso Nacional brasileiro não espere 
outros dez anos para fazer-lhes justiça. Falo do Con-
gresso Nacional brasileiro e do Governo Federal, que 
tem que fazer valer o direito desses soldados, tem que 
se reconciliar com eles e dar esse direito tão elementar 
e que tanto eles merecem, para que, no fim de suas 
vidas, eles possam ter um pouco mais de dignidade e 
possam cuidar de suas famílias.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, solicito a palavra pela Liderança do Gover-
no, quando for possível.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti PTB 
– RR) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um discur-
so, um registro que considero importante, antecipando 
o aniversário de criação do Estado de Roraima e do 
Amapá, que se comemora no dia 5 de outubro.

Como estaremos aqui, em plenário, discutindo a 
questão dos royalties e as medidas provisórias que 
trancam a pauta, como não sei se haverá tempo para 
fazer, nessa discussão mais acalorada, o registro da 
forma que eu gostaria de fazer, solicitei a palavra para 
dizer que, no dia 5 de outubro, estaremos comemorando 
23 anos da criação ou da promulgação da Constituição 
de 1988, que criou os Estados de Roraima e do Amapá.

Estive no Congresso Nacional quando da pro-
mulgação da Constituição, porque era Governador do 
Território, e acompanhei toda a discussão da criação 
do Estado. Posteriormente, tivemos a posse do primei-
ro governador eleito, em janeiro de 1991, e, ao longo 
desses 23 anos de criação do Estado de Roraima e 
também do Estado do Amapá, pudemos ver o Esta-
do progredir, crescer, enfrentar desafios, aumentar a 
sua população – mais que duplicando nesse período 
–, mas, sem dúvida nenhuma, vivendo ainda grandes 
desafios, grandes entraves que precisam ser sanados, 
que precisam ser vencidos.

Temos confiança no futuro do Estado de Roraima, 
sabemos que o estado é um estado promissor, porque é 
feito de gente trabalhadora, tem uma condição climática 
excelente e é geograficamente colocado junto à Vene-
zuela, junto à Guiana e junto ao mercado consumidor 
do Amazonas, em Manaus. Portanto, tem condições 
para de se criar ali um polo de desenvolvimento e de 
crescimento econômico, mas, sem dúvida nenhuma, 
ainda temos desafios que precisam ser enfrentados.

A conclusão da construção da BR– 174, da BR– 
210, da BR– 401 e da BR-432, com qualidade.

Nós temos de implantar a equação idealizada, 
proposta e definida pelo Governo Federal – e que teve 
o nosso apoio e a nossa ação – para o setor energético, 
com a interligação da linha de transmissão Manaus/
Boa Vista e, consequentemente, a possibilidade da 
construção das quatro hidrelétricas: Bem– Querer 1, 
Bem-Querer, Paredão 1, Paredão 2 e Fé e Esperança.

Nós temos, ainda, condição de concluir a regu-
larização das terras, para que os produtores possam 
ter os seus títulos de terra definidos e entregues, e a 
produção possa crescer.
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Nós temos de considerar a questão ambiental, o 
zoneamento definido e a implantação de um modelo de 
desenvolvimento sustentável que, efetivamente, gere 
emprego e defina a condição econômica do Estado.

Nós temos de colocar para funcionar a ZPE, a 
Zona de Processamento de Exportação.

Nós temos de implementar as Áreas de Livre 
Comércio de Boa Vista e de Bonfim.

Nós temos de investir em educação e melhorar 
o desafio da saúde.

Nós temos de melhorar a situação da segurança 
e dotar de condições a cidade de Boa Vista, para que 
ela possa recuperar a sua infraestrutura.

Então, são desafios grandes, são desafios enor-
mes, que, nestes 23 anos, ainda se colocam à frente do 
nosso Estado, mas, com certeza, tenho fé e confiança 
em que o Estado de Roraima será, efetivamente, um 
Estado modelo para o nosso País. Roraima vai vencer 
esses desafios, vai construir o seu modelo econômico 
e vai gerar o progresso e o desenvolvimento que quer 
a sua população.

Portanto, eu gostaria de fazer esse registro e 
dizer que, no dia 5 de outubro, não poderemos estar 
presentes na festa do Estado de Roraima, porque aqui 
estarão sendo votadas medidas provisórias, mas quero 
abraçar toda a população do Estado, as pessoas que 
nasceram em Roraima e as pessoas que se escolhe-
ram Roraima para viver, como eu, as que se mudaram 
para Roraima e que construíram lá a sua vida. Quero 
abraçar todas essas pessoas, reafirmando a minha 
confiança e a minha certeza de que Roraima é um 
grande Estado que irá ocupar o lugar que merece na 
Federação.

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

– RR) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 350/2011/CAE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Assunto: Substituição de membros

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 34ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de agosto, o Senador 
Lindbergh Farias foi designado como membro titular 
da Subcomissão Temporária de Avaliação da Política 
Fiscal, na vaga antes ocupada pela Senadora Gleisi 
Hoffmann, e o Senador Cristovam Buarque foi desig-

nado como membro suplente da Subcomissão, na 
vaga antes ocupada pelo Senador Lindbergh Farias.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti PTB 
– RR) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Mário Couto, 
Flexa Ribeiro, Aloysio Nunes Ferreira 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. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Empresários 
preparam-se para reeditar ‘Xô CPMF’”, publicada pelo 
jornal Valor Econômico em sua edição de 27 de se-
tembro de 2011.

A matéria destaca que entidades empresariais 
começaram a se articular contra a criação de um im-
posto para financiar investimentos em saúde, em um 
movimento semelhante ao “Xô CPMF” de 2007, que 
impediu a prorrogação da Contribuição Provisória so-
bre a Movimentação Financeira.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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.)

EMPRESÁRIOS PREPARAM-SE PARA  
REEDITAR “XÔ CPMF”

Cristiane Agostine 

De São Paulo

Valor Econômico – 27-9-2011

Entidades empresariais começaram a se articular 
contra a criação de um imposto para financiar inves-
timentos em saúde, em um movimento semelhante 
ao “Xô CPMF”, de 2007, que impediu a prorrogação 
da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Fi-
nanceira.
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Representantes do setor produtivo criticam a cria-
ção da Contribuição Social para a Saúde (CSS) pelo 
Congresso e prometem novas manifestações. Entre as 
entidades estão a Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), a Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo (Fecomercio) e a Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas, que lideraram o “Xô 
CPMF” há quatro anos. Empresários dizem que não há 
justificativa para a CSS, uma vez que a regulamenta-
ção da Emenda 29, aprovada na Câmara na semana 
passada, apenas define os gastos com saúde e não 
amplia a parcela do Orçamento vinculada à área.

“Vamos fazer o “Xô CPMF 2”, a revanche”, co-
mentou Roque Pellizzaro Junior, presidente da Confe-
deração Nacional dos Dirigentes Lojistas. “Os recursos 
para a saúde já existem, o que precisa é melhorar a 
gestão”, disse o dirigente, um dos líderes do movimen-
to de 2007. A entidade começou um abaixo-assinado 
contra a proposta do Executivo e pretende coletar 100 
mil assinaturas.

Para o assessor de assuntos estratégicos da pre-
sidência da Fiesp, André Rebelo, falta “vontade política” 
do Executivo para investir na área. “Desde a extinção 
da CPMF, em 2007, a receita do governo subiu 77%, 
mas os gastos com a Saúde cresceram só 52%”, disse. 
“Se aprovarem a cobrança, vamos recorrer ao Supre-
mo [Tribunal Federal] para derrubá-la”.

Na avaliação de Altamiro Carvalho, assessor 
econômico da Fecomercio, há “unanimidade” contra a 
criação do imposto. “Será uma decisão politicamente 
desastrosa”, afirmou Carvalho.

A movimentação dos empresários, no entanto, 
ainda é discreta. Não houve passeatas como as de 
2007, nem há previsão de atos contra a CSS. Na ava-
liação de Carvalho, da Fecomercio, é porque ainda “não 
há nada concreto”. “Em 2007, o prazo da cobrança da 
CPMF acabava em dezembro. Era um fato concreto e 
isso ajudou na mobilização. Agora só existem especu-
lações sobre a nova cobrança. São balões de ensaio. 
Quando tiver algo mais concreto, isso vai desencadear 
o movimento contra”, disse.

Líder do “Xô CPMF”, o secretário estadual de 
Santa Catarina Paulo Bornhausen (DEM) disse ter 
intensificado as articulações com empresários para 
reeditar o movimento contra o imposto para saúde. 
“Estamos em estado de alerta. Vamos mobilizar tudo 
de novo”, disse. Em 2007 dezenas de entidades de 
classe e políticos uniram-se contra a CPMF e derro-
taram o governo no Senado, impedindo a prorrogação. 
Na época, o DEM de Bornhausen saiu como vitorioso. 
Depois das eleições de 2010, com o enfraquecimento 

do partido, o PSD, articulado pelo prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab, negocia a oposição ao novo imposto. 
Guilherme Afif Domingos, ex-DEM, articulador do PSD 
e vice-governador de São Paulo, foi um dos principais 
líderes do Xô CPMF. Na época, era o presidente da 
Associação Comercial de São Paulo.

O principal interlocutor de Bornhausen na Câ-
mara é o deputado Guilherme Campos (SP), líder do 
futuro partido e presidente da Frente Parlamentar do 
Comércio Varejista.

A Emenda 29 tramita no Senado e, para a CSS 
ser criada, os senadores terão que determinar a base 
de cálculo da cobrança.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “O novo PT de 
sempre”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo do 
dia 10 de agosto de 2011.

O editorial destaca que na reunião do Diretório 
Nacional do PT no dia 5 de agosto do corrente ano, o 
partido elaborou um documento em que fala da crise 
do mercado internacional. Entre seus projetos para o 
futuro (dando ênfase a um plano de controle da mídia), 
sua atuação na política econômica (que nada mais 
é do que a continuidade dos projetos advindos dos 
ganhos gerados do fim da inflação e a conquista da 
estabilidade econômica no governo Fernando Henri-
que). Mas, infelizmente, nada fala sobre como conter 
os focos de corrupção existentes no governo Dilma, 
herança maldita dos mandatos do Lula. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

O NOVO PT DE SEMPRE

10 de agosto de 2011 

O Estado de S.Paulo

“O PT sempre foi muito cioso na defesa da apli-
cação correta dos recursos públicos e do combate à 
corrupção.” Essa afirmação do presidente nacional do 
Partido dos Trabalhadores, deputado Ruy Falcão, em 
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declarações à TV Estadão, é um espanto. Na entrevista 
concedida para dar conta das decisões da reunião do 
diretório nacional do partido realizada no último dia 5 
no Rio de Janeiro, a frase de efeito de Falcão é coe-
rente com o discurso que vem sendo feito pelos petis-
tas desde a fundação do partido, há mais de 30 anos. 
E foi com esse discurso que o lulopetismo chegou ao 
poder em 2002. Mas a realidade que transparece de-
pois de dois mandatos presidenciais consecutivos, e se 
apresenta hoje como uma verdadeira herança maldita 
para a presidente Dilma Rousseff, é que o PT no poder, 
em nome de uma capciosa governabilidade, rebaixou 
ao nível do mais baixo fisiologismo o jogo político e a 
arquitetura do arco de alianças que desde a ascensão 
de Lula dá apoio ao governo.

O resultado está, diariamente, no noticiário: uma 
sucessão sem fim de denúncias de corrupção nos mais 
altos escalões da máquina administrativa e uma inevitável 
“faxina” que, pelo andar da carruagem, não poderá ficar 
restrita ao Ministério dos Transportes. A afirmação de 
Ruy Falcão é, portanto, apenas retórica. O mesmo tom, 
aliás, permeia todo o documento do diretório nacional do 
PT, numa clara tentativa de resgatar a imagem de partido 
“ideológico” que se dissipou ao longo de dois mandatos 
presidenciais marcados pelo pragmatismo nas alianças 
políticas. Como no plano nacional a situação política é 
delicada, o documento preferiu dar ênfase às questões 
internacionais. Sob o título geral O Brasil frente à crise 
atual do capitalismo: novos desafios, a primeira parte 
do documento se dedica a questões menos incômodas 
do que as sucessivas crises que o governo petista tem 
enfrentado. “A crise internacional – que é o subtítulo 
dessa primeira parte – está associada ao ideário e ao 
programa neoliberal”, cujos defensores são “setores 
da oposição, da mídia e dos setores do grande capital, 
especialmente o financeiro”.

Nenhuma referência, é claro, ao fato de toda a 
política econômico da administração petista ter-se 
baseado nos mesmos fundamentos “neoliberais” que 
promoveram o fim da inflação e a estabilidade econô-
mica nos governos Itamar e FHC. O foco, com o ma-
niqueísmo de sempre, está no combate ao Mal, com 
extrapolações que desviam as atenções para bem longe 
da realidade brasileira: “O PT expressa sua solidarie-
dade aos jovens, aos trabalhadores, aos migrantes e 
a todos os setores que combatem o neoliberalismo e 
repudia o nacionalismo de extrema direita, que mos-
trou sua verdadeira face no atentado ocorrido recen-
temente na Noruega”.

Em sua segunda parte, o documento petista de-
sembarca, finalmente, no País. E, desde logo, deixa 

claro a que vem: “O programa de desenvolvimento do 
País levado a efeito pelo governo Lula projetou o Brasil 
no mundo, na medida em que se constituiu em alter-
nativa efetiva às políticas neoliberais”. E vai em frente 
mencionando as medidas “necessárias à ampliação 
das condições de financiamento do Estado”; diz que 
“parte do processo de democratização do Estado bra-
sileiro depende, em grande medida, da realização da 
Reforma Política” – que não detalha – e sinaliza que o 
“controle social” da mídia ainda é meta a ser atingida: 
“Vem aí, neste segundo semestre, o debate sobre o 
novo marco regulatório dos meios de comunicação. Para 
o PT e para os movimentos sociais, a democratização 
dos meios de comunicação no País é tema relevante 
e um objetivo comum com os esforços de elaboração 
do governo Lula e os resultados da I Conferência Na-
cional de Comunicação”.

Finalmente, nas duas últimas de suas 201 linhas, 
o documento faz rápida menção aos escândalos de 
corrupção que o governo petista enfrenta no momen-
to: “O Diretório Nacional do PT manifesta, por fim, seu 
apoio às medidas que o governo Dilma – dando con-
tinuidade ao que fazia o governo Lula – adota contra 
a corrupção”. E basta.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria da economista 
Maria Cristina Sanches Amorim, intitulado “Deve ser 
criado um imposto para financiar a saúde pública no 
Brasil? Não. É preciso enxotar o fantasma da CPMF”, 
publicado pelo jornal Folha de S.Paulo de 24 de se-
tembro de 2011. 

O artigo trata da regulamentação da emenda 
constitucional 29, que definirá os gastos dos muni-
cípios e Estados com os serviços de saúde, trouxe 
à tona um fantasma do retorno da CPMF (ainda que 
com outra sigla), e um debate sobre o financiamento 
do setor. Segundo a economista, precisamos enxotar 
o fantasma e organizar o debate, pois o “encosto” pro-
cura materializar –se na legitimidade indiscutível dos 
gastos governamentais com a saúde.

Como segundo assunto, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer da matéria intitulada “Atrasos e falta 
de controle ameaçam legado da Copa”, publicada pelo 
jornal Folha de S.Paulo de 25 de setembro de 2011. 

A matéria destaca que cidades-sedes admitem 
organizar jogos com a infraestrutura atual e recorrer 
a feriados para minimizar problemas. O governo não 
consegue acompanhar andamento de obras associa-
das a evento. 
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Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam considerados partes integrantes deste 
pronunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

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

DEVE SER CRIADO UM IMPOSTO PARA  
FINANCIAR A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL?

NÃO

É PRECISO ENXOTAR O FANTASMA DA CPMF

seg, 26-9-2011

Folha de S.Paulo

Maria Cristina Sanches Amorim (*)

A regulamentação da emenda constitucional 29 
(EC 29), que definirá os gastos dos municípios e Estados 
com os serviços de saúde, trouxe à tona um fantasma 
do brasileiro, o retorno da CPMF (ainda que com ou-
tra sigla), e um debate sobre o financiamento do setor.

Precisamos enxotar o fantasma e organizar o 
debate, pois o “encosto” procura materializar-se na 
legitimidade indiscutível dos gastos governamentais 
com a saúde.

A EC 29 estabelecerá o piso de 15% do orça-
mento dos municípios e de 12% daquele dos Estados 
para gastos com os serviços de saúde -e também de-
terminará os tipos de gastos. Ocorre que a maioria es-
magadora dos municípios e Estados não tem dinheiro, 
ou seja, este virá do governo federal.

Em tempos de aumento de superavit primário 
para enfrentar a resistência à redução dos juros e as 
pressões inflacionárias, a União resiste em gastar e 
comprometer-se com um gasto contínuo.

Nesse cenário, por que não reeditar a CPMF? Um 
novo tributo é sempre impopular; nada mais oportuno 
do que justificá-lo como necessário e inevitável. E as-
sim, a CPMF volta à cena, sob a forma de “encosto” 
em causa tão nobre.

Os governos estaduais e, principalmente, o fe-
deral aumentam a capacidade de arrecadar tributos 
acima da inflação e do crescimento do PIB há uma 
década. Porém, alegam não ter dinheiro para cumprir 
o que fixa a emenda 29.

Para o governo federal, a votação da EC 29 é 
uma oportunidade de ouro para “matar três coelhos 
com uma só cajadada”. Com o retorno da CPMF a 
administração:

1) ficaria “bem na fita” com o pessoal 
da saúde, ao atender à velha -e legítima– de-
manda da regulamentação da emenda 29 e 
destinar mais dinheiro à área;

2) ampliaria alianças com parlamentares, 
que sairão por aí como paladinos da saúde;

3) conseguiria fonte adicional de dinheiro 
para pagar a dívida interna e cumprir a meta 
de superavit.

A CPMF é ruim no nascedouro: incide sobre ser-
viços e será incorporada como aumento de custos e 
de preços. Isto é, o consumidor, independentemente 
de sua renda, pagará a conta final.

Por se tratar de uma contribuição, e não de um 
imposto, o governo federal não tem obrigação de reparti-
-la com Estados e municípios. Poderá direcioná-la ao 
fundo de estabilização, para remunerar rentistas com 
base na taxa Selic, como fez de 1997 a 2006 (do total 
arrecadado no período, apenas 45% destinaram-se 
aos gastos com saúde).

Algum dinheiro para a saúde há de sobrar: nis-
so aposta o governo federal para conseguir legitimar 
o retorno da CPMF.

Garantir recursos estáveis para o financiamento 
da saúde e coibir desvios são ações de importância 
indiscutível, mas a inevitabilidade de aumentar tribu-
tos é outra história. Não faz sentido o governo afirmar 
que não tem dinheiro para os gastos decorrentes da 
aprovação da emenda 29. Tem, sim.

Vejamos de onde poderia sair a verba para a saú-
de. A cada 0,5% de redução da taxa de juros (Selic), 
sobram bilhões de reais por ano. Até hoje, o governo 
federal não cobrou o dinheiro devido pelas operadoras 
de planos e seguros de saúde quando seus clientes 
usam a rede SUS. O BNDES aumentou os saques sobre 
o Tesouro, usa recursos do FGTS e do FAT, empresta 
a juros de 6% ao ano e paga acima de 10%.

A lista de alternativas à CPMF é longa, e mesmo 
a imposição de outras fontes fiscais que não incidam 
sobre trabalho e produção deve ser vista com cuidado. 
A história dos tributos mostra que os governos costu-
mam onerar não os agentes que deveria, mas aqueles 
que consegue.

(*) Maria Cristina Sanches Amorim, economista, é professora titu-

lar da PUC-SP.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do artigo de autoria do 
jornalista João Mellão Neto, intitulado: “Nada de novo 
sob o sol”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo 
em sua edição de 23 de setembro de 2011.

Segundo o autor, a história do Brasil mostra que 
o prestígio político não resiste ao fracasso econômico. 
Nem Estado Novo, nem registro militar, nem nada: não 
há sistema político autossustentável. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREI-
RA EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

NADA DE NOVO SOB O SOL

João Mellão Neto

O Estado de S.Paulo

“Brasil de todos”, o “espetáculo do crescimento”, 
o “Brasil que é respeitado lá fora” são alguns dos slo-
gans preferidos das gestões petistas. Há nisso tudo 
um aspecto já visto. Os mais antigos hão de recordar 
quando, Foi a partir de 1969, durante o regime militar, 
no mandato do presidente Médici. Quem cuidava dis-
so era a Assessoria Especial de Relações Públicas 
(Aerp). Tratava-se de um órgão, diretamente ligado ao 
gabinete presidencial, que cuidava da imagem pública 
do titular. Não havia eleições diretas naquela época 
e a profissão de marqueteiro só viria a existir muito 
tempo depois. Mas lá, na Aerp, reuniam-se psicólo-
gos, sociólogos, jornalistas e donos de agências de 
publicidade para, em conjunto, vasculharem a fundo 
a alma dos brasileiros.

A razão de tal esforço era apresentar as realiza-
ções do governo, cotejá-las com as principais aspira-
ções do povo e dar um jeito de convencê-lo de que era 
aquilo mesmo que ele queria. E isso se conseguia por 
meio de todos os meios de comunicação. A Aerp de 
Médici, como a Secretaria de Comunicação (Secom) 
de Lula, alcançou plenamente seus objetivos: ao final 
de seus mandatos, o primeiro alcançou 75% de apro-
vação popular e o segundo, 80%.

Indo um pouco mais longe, vale recordar que no 
período ditatorial (1937-1945) Getúlio Vargas fazia o 
mesmo. Via Departamento de Imprensa e Propagan-
da (DIP), vendeu-se a imagem de que Getúlio era o 
“pai dos pobres”, o “protetor dos trabalhadores”, etc. 
Alguma semelhança?

São três presidentes que governaram em épocas 
distintas. E todos eles cuidaram de centralizar em seu 
gabinete todas as verbas de publicidade de todo o go-
verno federal e “otimizá-las”, ou seja, remunerar tanto 
jornais como jornalistas. Os primeiros, com publicidade 
oficial, os segundos, com dinheiro mesmo. O objetivo 
era que todos falassem bem do governo. O DIP de 
Vargas controlava jornais, rádios, cinema e peças de 
teatro. A Aerp de Médici fazia o mesmo, acrescentan-
do a TV. Se quase todos os veículos de comunicação 
bombardeavam os cidadãos com a mesma mensagem, 
não é de estranhar que os três mandatários tenham 
sido extremamente populares.

Mas, haverão de objetar, não há nessa compara-
ção algo de impróprio? Tanto Vargas como Médici foram 
ditadores. Já Lula, dizem, sempre foi um democrata.

Está certo. Mas a verdade é que, com exceção 
da censura oficial, o apelo e os meios utilizados foram 
os mesmos para os três. O partido de Lula não pratica 
censura à imprensa, mas trata de intimidá-la: os jornais, 
com a ameaça de criar um novo modo de exercê-la e 
os jornalistas, com a “patrulha ideológica”. Como esta-
mos numa democracia, não é de bom tom valer-se de 
expressões de cunho coercitivo. Segundo a moderna 
semântica de que se valem os petistas, não se trata 
de censura, mas de “controle social da mídia”. No que 
tange aos profissionais de imprensa, o que se faz é 
apelar para a sua “consciência de classe”.

À diferença dos dois outros, vale lembrar que Lula 
jamais vetou peças de teatro ou filmes. Tratou, isso sim, 
de amarrar todos com generosos subsídios e patrocínios. 
Já Vargas, via DIP, exerceu tanto o cerceamento como 
a cooptação. É de conhecimento geral que na época 
do Estado Novo o Ministério da Educação, dirigido por 
Gustavo Capanema, amainava os ímpetos revolucio-
nários dos intelectuais proporcionando-lhes generosos 
empregos. Fizeram parte da sua equipe os poetas Ma-
nuel Bandeira, Vinicius de Morais e Carlos Drummond 
de Andrade, os escritores Cecília Meirelles e Mário de 
Andrade, o arquiteto Lúcio Costa, o músico Villa-Lobos e 
o pintor Cândido Portinari, além de muitos outros menos 
conhecidos. Médici, com a Embrafilme, também tratava 
de atrelar artistas e cineastas. Sua maior arma, depois 
da censura, eram os gordos subsídios a que faziam jus 
apenas quem se comportasse bem.
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E Lula, o democrata, como agiu? É verdadeiro 
que seu governo, na área artística, nunca perseguiu 
ninguém. Mas ele teve lá suas preferências. Gilberto Gil 
foi seu ministro da Cultura e Chico Buarque preferiu em-
placar sua irmã. O MinC vem beneficiando com isenção 
de impostos todas as empresas que patrocinem seus 
artistas-militantes. Há exceções, claro. Às vezes se pa-
trocinam artistas que nada têm que ver com o PT. É o 
caso, por exemplo, da promissora bailarina Bia Lula da 
Silva. No campo de incentivos privados, foram bastante 
estimulados os que promoveram jovens empreendedo-
res – como o que a OI concedeu a Fábio (...) da Silva.

E se as empresas particulares não se interessarem 
em patrocinar a arte petista? Não tem problema. Nin-
guém há de ficar ao relento. As empresas estatais reser-
vam polpudas verbas para isso. E houve muito dinheiro 
para as ONGs e para os movimentos sociais também.

Lula, durante sua dupla gestão, logrou alcançar 
uma unanimidade de dar inveja aos outros dois. Nas 
mãos petistas estão todas as centrais sindicais, a União 
Nacional dos Estudantes, grande parte das ONGs, 
dois terços do Congresso Nacional, quase todos os 
partidos políticos, quase todos os ditos “movimentos 
sociais”. E vai por aí afora...

Só que há um porém. A História do Brasil tem 
cruelmente demonstrado que o prestígio político es-
teve sempre vinculado ao desempenho econômico. E, 
no caso do Lula, ele não tudo aquilo que seus acólitos 
afirmavam: o crescimento do PIB em sua gestão foi de 
4,3% ao ano, portanto, abaixo da média histórica do 
período republicano. O primeiro ano de sua sucessora 
promete um crescimento medíocre, a inflação amea-
ça voltar e há uma recessão mundial para enfrentar.

Nem Estado Novo, nem regime militar, nem nada: 
não há sistema político autossustentável. Nunca ne-
nhum resistiu ao fracasso econômico.

Ao lulopetismo, é o que parece, só nos resta dar 
adeus

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, estamos assistindo a um 
fenômeno novo e avassalador no já trágico mundo das 
drogas no Brasil. Refiro-me à expansão desenfreada 
do tráfico e do consumo de crack no País, que vem 
se tomando uma praga de proporções assustadoras.

Em maio passado, a Subcomissão Temporária 
de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de 
Álcool, Crack e outras drogas, criada pelo Senado, 
debruçou-se sobre esse assunto grave e constatou 
que infelizmente ainda faltam dados oficiais sobre o 
número de vítimas das drogas no País.

Os números disponíveis revelam que o tráfico e 
o consumo de crack aumentaram muito e preocupam 
as autoridades brasileiras. O alerta foi dado ainda no 
final do ano passado pela Confederação Nacional dos 
Municípios. Segundo a entidade, 3.800 dos 5.500 mu-
nicípios brasileiros sofrem com graves problemas de 
segurança pública, saúde e assistência social decor-
rentes do consumo de crack.

O consumo da droga já se expandiu por todas 
as regiões do País, passando das grandes cidades 
para as de pequeno e médio porte e até para a zona 
rural. N em comunidades indígenas têm escapado 
dos seus efeitos. Segundo a Confederação, 90% dos 
municípios não têm condições técnicas e financeiras 
de implantar programas de prevenção dirigidos a jo-
vens e adolescentes. Ela estima que cerca de 300 mil 
pessoas deverão morrer nos próximos seis anos em 
consequência do vício.

Lamentavelmente, a Lei n° 11.343, de 2006, mais 
dura que a legislação anterior em relação aos trafican-
tes, não se mostrou suficiente para conter o avanço da 
droga, embora a prisão de traficantes tenha aumenta-
do 118% nos cinco anos de vigência da Lei, segundo 
dados do Ministério da Justiça.

O Governo Federal começou a agir no combate a 
esse flagelo ainda no Governo do Presidente Lula, que 
lançou, no ano passado, o Plano Integrado de Enfren-
tamento ao Crack, com a liberação de recursos de R$ 
410 milhões, parte deles para os municípios iniciarem 
seu trabalho de prevenção e combate ao uso da droga.

A Presidente Dilma Rousseff, no início do seu 
governo, já em fevereiro deste ano, também lançou um 
programa de criação de 49 Centros de Referência em 
Crack e Outras Drogas. Ela prometeu ainda “uma luta 
sem quartel contra o crack”.

Desde o alerta da Confederação Nacional dos 
Municípios, abriu-se o debate sobre a questão da in-
ternação compulsória, um dos caminhos para a solu-
ção desse problema. Mas essa não é a única solução, 
nem a principal.

Importante também é a retirada dos sem-teto 
das ruas, em particular as crianças, expostas à dro-
ga, à violência e ao crime nas tristes “cracolândias” 
espalhadas pelo Brasil. Segundo o 1 o Censo Na-
cional de Crianças e Adolescentes em Situação de 
Rua 2010, quase 24 mil crianças perambulam pelas 
ruas de cidades médias e grandes do Brasil. Os pais 
de um quarto delas recebem Bolsa Família e nem 
assim elas saem das ruas e vão para a escola, onde 
deveriam estar.
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Sem prejuízo de quaisquer outras soluções, gos-
taria de encerrar propondo uma ação efetiva das autori-
dades, a começar pelos municípios, onde os problemas 
de fato ocorrem, no sentido de um esforço urgente de 
salvamento dessas crianças, levando-as para a escola, 
que é o seu verdadeiro lugar. Se salvarmos as crian-
ças, tirando-as do caminho da droga e oferecendo-Ihes 
o dignas, já estaremos fazendo muito no combate ao 
crack e em favor do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – 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-
buições devidas aos conselhos profissionais 
em geral (proveniente da Medida Provisória 
nº 536, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 
16.09.2011) 

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
 (Sobrestando a pauta a partir de: 

21.08.2011) 
Prazo final prorrogado: 03.11.2011 

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 
16.09.2011) 

Relator revisor: Senador Cyro Miranda
 (Sobrestando a pauta a partir de: 

21.08.2011) 
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 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. 

(Lida no Senado Federal no dia 
16.09.2011) 

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

28.08.2011) 
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 apresenta. 

5  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475,de 2011) 

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981. 
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(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.) 

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 dispõe sobre 
royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
concessão no mar territorial, na zona econô-
mica exclusiva e na plataforma continental, e 
sobre royalties devidos sob o regime de parti-
lha de produção, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais; -de Educação, 
Cultura e Esporte; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
-de Assuntos Econômicos; -de Serviços de 
Infraestrutura. 

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 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, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 
(exploração, produção, royalties e comercia-
lização do petróleo). 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

9  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 166, DE 2007  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.189, de 2011)  
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da  

Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do 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, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, 
do Senador João Vicente Claudino, que altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 
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– 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 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, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 629, de 
2007, do Senador Magno Malta, que alte-
ra as Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, para alterar 
a distribuição de receitas de compensações 
financeiras e para direcioná-las às aplicações 
que especifica. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

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 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, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabele-
cer que os royalties serão aplicados, priorita-
riamente, em segurança pública. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– 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 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, 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 royalties 
à conservação da floresta amazônica. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

13  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 29, DE 2008  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.189, de 2011)  
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da 

 Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 

209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40030 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

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 infraestrutura. 

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 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, 448, 574 e 598, de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que 
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art. 
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
para prever distribuição de parcela dos royal-
ties referentes à lavra de petróleo ou gás na-
tural ocorrida em plataforma continental para 
o custeio da Previdência Social. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

-de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

15  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 116, DE 2008  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.189, de 2011)  
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da  

Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do 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, 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 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, 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; 
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

17  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

 – de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura. 

18  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do pe-
tróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo 
e dá outras providências”, para introduzir mu-
danças nas regras de distribuição dos royalties 

provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

19  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, para determinar nova distri-
buição dos royalties e da participação especial 
decorrentes da exploração de petróleo e gás 
natural entre os entes federativos. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
 – de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

20  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008  

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 
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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 altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União a título de royalties e participação 
especial pela exploração de petróleo serão 
destinados ao FUNDEB. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

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 distribuição 
de parcela dos royalties referentes à lavra de 
petróleo ou gás natural ocorrida em platafor-
ma continental. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 
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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 Câma-
ra nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 

201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 
2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 
União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE). 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
 – de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

25  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do 
 Requerimento nº 1.189, de 2011) 

 (Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câma-
ra 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 Câma-
ra nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 

201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 
2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011) 

Projeto de Lei do Senado nº 574, de 
2011, do Senador Francisco Dornelles e ou-
tros Senadores, que altera a Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010, para dispor sobre 
os royalties e a receita da comercialização 
relativos ao regime de partilha de produção. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Assuntos Sociais; 
– de Educação, Cultura e Esporte; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania; 
– de Assuntos Econômicos; 
– de Serviços de Infraestrutura. 

27  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011)  

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câma-
ra 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 Sena-
dores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a política energética nacional, as ativida-
des relativas ao monopólio do petróleo, institui 
o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências, para alterar os valores definidos 
no art. 22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto 
de 1998, para verificação da faixa de isenção 
e das faixas de alíquotas de 10%, 20%, 30% 
e 40%, relativas ao cálculo e ao pagamento 
de participações especiais, bem como alterar 
a destinação da receita federal adicional para 
o Fundo Especial, a ser distribuída entre todos 
os Estados e Municípios. 
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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 Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano. 

29 
 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos. 

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, 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 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa. 

32  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional. 

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo). 

33  
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno. 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 40035 

34  
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
 art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano. 

35  
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
 art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz -Nelson Mande-
la, comemorado no dia 18 de julho de 2011. 

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy. 

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 Requerimento 
nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vânia, soli-
citando 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 usuários de serviços de transporte aéreo). 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54 
minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,  
DESTINADA A INVESTIGAR O TRÁFICO  

NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS  
NO BRASIL, SUAS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS, 

ROTAS E RESPONSÁVEIS, NO PERÍODO DE 2003 
E 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 
 CONVENÇÃO DE PALERMO, CRIADA PELO  

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2011 

ATA DA 12ª REUNIÃO 

Ata Circunstanciada da 12ª Reunião realizada em 
15 de setembro de 2011, às doze horas e oito minutos, 
na Sala nº 15 da Ala Alexandre Costa do Senado Fede-
ral sob a Presidência da Senadora Vanessa Grazziotin 
e com a presença dos Senhores Senadores: Randolfe 
Rodrigues, Lídice da Mata e Cristovam Buarque. Dei-
xaram de comparecer os Senhores Senadores: Angela 
Portela, Marinor Brito e Paulo Davim. Na oportunidade 
foram aprovados os seguintes Requerimentos: 

Nº Ementa Autoria

060/11 Requer, com fundamento 
no art. 148 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, infor-
mações ao Ministro de Estado 
das Relações Exteriores sobre 
as providências adotadas no 
caso da Senhora Rosenilda Al-
ves Barbosa.

Marinor 
Brito

061/11 Requer, com fundamento 
no § 3º do art. 58 da Constitui-
ção Federal, combinado com 
o disposto na Lei nº 1.579, de 
18 de março de 1952, informa-
ções aos Tribunais de Justiça 
dos Estados, do Distrito Federal 
e Tribunais Regionais Federais

.

Marinor 
Brito

062/11 Requer, com fundamento 
no § 3º do art. 58 da Constitui-
ção Federal, combinado com 
o disposto no art. 2º da Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, 
e no art. 148 do Regimento In-
terno do Senado Federal a re-
alização de diligência por esta 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), em data a ser de-
finida, na cidade de Cuiabá-MT

.

Marinor 
Brito
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(Inicia-se a Sessão às 12 horas e 13 mi-

nutos e encerra-se às 12 horas e 58 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 177ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
 em 4 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney.
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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.

Esta sessão extraordinária destina-se à discus-
são da Emenda Constitucional nº 37 e de outras que 
constam da pauta.

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 37, DE 2011 

(Reforma Política)

Quarta 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 Se-
nador; 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 Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Luiz Henrique, favorável, com as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, que apresenta.

Na última sessão de discussão foi apresentada a 
Emenda nº 3, do Plenário, e transcorre hoje a quarta 
sessão de discussão, em primeiro turno, podendo ser 
oferecidas ainda emendas, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado.

Discussão da proposta e das emendas.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 

Presidente, qual é a emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A emenda é a que reduz de dois para um o 
número de suplentes de Senador e impede que esse 
suplente seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, fizemos um belo trabalho. Na derrota do 
regime militar, embora não passassem, como não 
passaram, as Diretas Já, a sociedade civil teve uma 
atuação excepcionalmente positiva. Quando parecia 
que não havia mais o que fazer, o povo na rua, milhões 
de pessoas – não passando a emenda das Diretas 
Já – se perguntaram: “Vamos fazer o quê?” Houve 
uma reação. Principalmente nós, do velho MDB, que 
éramos radicalmente contrários ao chamado Colégio 
Eleitoral, que serviu para homologar a candidatura dos 
presidentes generais de plantão, tivemos uma atitude 
muito delicada. Fizemos um retrocesso de 180 graus 
e decidimos ir para o Colégio. Como dizia o Presidente 

Tancredo: “Vou para o Colégio para derrotar o Colégio.” 
E a sociedade acreditou. A vitória do Dr. Tancredo e 
de V. Exª, Presidente e Vice-Presidente, foi consagra-
dora. O povo aceitou aquela vitória como a vitória da 
democracia. É interessante como aquele mesmo Co-
légio, que estava no ridículo com a vitória dos vários 
generais, terminou se transformando em um Colégio 
que consolidou a democracia. Infelizmente, morreu o 
Dr. Tancredo e não pode assumir.

Justiça seja feita, ainda ontem, Sr. Presidente, 
em um programa de televisão, o Senador Aécio Neves 
teve uma atuação excepcional, de muita competência. 
Ele é meio Tancredo para melhor. O negócio do Rio, 
o negócio do... Mas saiu com muita capacidade. E, no 
final, quando começaram a fazer as perguntas sobre 
as pessoas, quando perguntaram sobre V. Exª, ele fez 
questão de dizer: “Não. O Dr. Sarney cumpriu absolu-
tamente todos os compromissos da aliança democrá-
tica que ele e o meu avô fizeram.” E aí salientou – e eu 
concordo absolutamente – que V. Exª convocou a As-
sembléia Nacional Constituinte. Eu até não sei, porque, 
nas minhas conversas como Dr. Tancredo, ele pensava 
em deixar a Constituinte mais para o final do governo. 
V. Exª o fez de saída. Quando falava em legalizar os 
partidos comunistas, ele falava em fazer isso mais no 
final do Governo. V. Exª o fez de saída. Mas houve um 
problema na Constituinte.

Primeiro, eu tenho dito isto e, por várias vezes, 
repetido: a maldade da imprensa com V. Exª. O man-
dato era de seis anos, e V. Exª não fez uma vírgula 
para mudar. Quando se falou em diminuir o mandato 
para cinco anos, V. Exª concordou, e, se dependesse 
de V. Exª, o Brasil seria diferente. V. Exª e o Dr. Ulysses 
concordaram: cinco anos com Parlamentarismo, e por 
pouco isso não foi aprovado.

Se há uma pessoa por quem eu tenho um cari-
nho enorme, uma admiração enorme, enorme, é o ex-
-Senador Mário Covas, mas ele foi uma das pessoas 
contrárias. Ele queria quatro anos com Parlamentaris-
mo e acabou sendo derrotado.

Em uma reunião dos governadores do MDB, no 
Rio de Janeiro – eu até me saí mal, porque a manchete 
no Rio Grande do Sul foi “Simon defende oito anos” –, 
eu dizia que, para mim, se nós votássemos pelo Parla-
mentarismo, pouco importaria o tempo do Presidente. 
Na França, eram sete ou oito anos. O tempo não era 
importante; o importante era o Parlamentarismo.

Mas a verdade é que a Constituinte não teve 
uma firmeza. Havia o Dr. Ulysses presidindo, mas o 
esforço, o mérito do Dr. Ulysses era presidir e conduzir 
até o fim a Constituinte.Mas, afora isso, não houve, na 
Constituinte, liderança capaz, competente, responsá-
vel para conduzir os trabalhos. Então, criaram aquela 
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célebre Comissão de Sistematização, 45 membros e, 
nessa Comissão de Sistematização, digamos assim, a 
área mais progressista, mais avançada, tinha maioria 
e, votaram um texto. Um texto, para mim, muito bom. 
Inclusive lá estava o parlamentarismo. Mas aí votaram 
um texto que, para ser derrubado, precisava de maioria 
absoluta do Plenário para cada emenda. Aí surgiu o 
tal Centrão e inverteu: derrubou o texto da comissão 
provisória, e aí foi o contrário: para votar cada emenda 
tinha de haver maioria. E aí foi um Deus nos acuda!

Lembro-me muito de que – eu era governador e, 
lamentavelmente eu tenho uma tristeza, porque sou 
Parlamentar a vida inteira, há 50 anos, e, exatamente 
à época da Constituinte, eu não estava aqui; estava 
lá no Governo do Rio Grande – eu vinha aqui; sexta, 
sábado e domingo eu estava aqui. E eu me lembro – 
V. Exª se lembra bem – do chamado espaço negro, 
buraco negro. Lá pelas tantas, como é que é? Buraco 
negro. E a forma de se chegar ao final da Constituinte e 
promulgar uma Constituição foi que toda vez que che-
gava um buraco negro, se apresentava uma emenda. 

Reforma agrária: não se chegou à conclusão 
alguma. Então, ficou assim: “Reforma agrária, na for-
ma de emenda complementar que será apresentada”. 

Fidelidade partidária – não se chegou a nenhu-
ma conclusão –: “Fidelidade partidária, na forma de 
emenda complementar da Constituição”. E a maioria 
dessas emendas até hoje não foi regulamentada. Fide-
lidade partidária foi o Supremo Tribunal quem baixou 
uma norma sob o argumento de que, há 20 anos, o 
Senado e a Câmara não tinham feito.

E estamos agora aqui. 
V. Exª houve por bem nomear uma comissão im-

portante, e está agora aqui o Senador Dornelles, que 
foi o Presidente, e que fez um trabalho importante, 
porque conseguiu chegar a um resultado. Eu achava 
que não ia chegar a resultado nenhum. Eu vou ser 
muito sincero: eu achei que aquela comissão ia, ia, 
mas eu não imaginava como chegaria a este Plená-
rio. Mas veio. O Senador Dornelles, as Lideranças e o 
Presidente Sarney tiveram muita competência, e veio, 
e estamos aqui. Hoje é a quinta sessão. 

Acho que a presença aqui mostra o interesse do 
Senado por essa reforma. O entusiasmo do Senado, 
a preocupação do Senado com reforma política está 
nesta sessão. 

Eu estou para falar desde a primeira sessão. 
Aberta a sessão, venho correndo do meu gabinete até 
aqui e, quando chego aqui, ela já se encerrou, porque 
ninguém se inscreveu para falar. Isto aconteceu na pri-
meira, na segunda e na terceira sessão. Hoje eu estou 
aqui desde as quinze para meio-dia, Sr. Presidente. 
Eu digo, não, hoje – eu cheguei aqui as quinze para o 

meio-dia –, quando a sessão abrir, eu falo. Porque eu 
achei que ficava muito mal para eu, lá pelas tantas, 
fazer uma análise das seis sessões para discussão 
da reforma política e o Pedro Simon não falou nada. 
Então, eu estou aqui.

Lamentavelmente, meu amigo Presidente Sar-
ney, meu amigo Senador Dornelles, Presidente da 
Comissão, é que ninguém está levando a sério o nos-
so trabalho, ninguém acredita, ninguém acredita que 
saia do Senado e da Câmara uma proposta para valer. 
Ninguém acredita!

E essa aqui deve ser aprovada por unanimida-
de. Aliás começou bem, V. Exª, Presidente, escolheu 
muito bem, em vez de dois suplentes, um suplente só. 
E o suplente não pode ser a mulher, nem o pai, nem 
o filho, e eu duvido que alguém vai votar contra, vai 
haver unanimidade, porque isso era uma das coisas 
tristes que aconteciam na Casa. Cá entre nós, é triste 
até a gente ter que botar na Constituição algo que é 
da ética pessoal, do espírito pessoal. Como é eu vou 
colocar a minha mulher como suplente? Como é que 
eu vou colocar o meu pai como suplente? Como é que 
eu vou colocar o meu filho como suplente? Para não 
falar – cá entre nós, Sr. Presidente, vamos falar claro 
– quando tu botas de suplente aquele que vai fazer 
a tua campanha, vai bancar a tua campanha, como 
tem acontecido. O cidadão escolhe um homem muito 
rico, que faz a campanha, paga a campanha – isso 
já aconteceu várias vezes aqui –, daí a dois anos se 
candidata a prefeito da capital e o suplente assume. 
Nós sabemos de vários casos, não vamos citar, mas 
que tem acontecido. Senador pobre, suplente rico, faz 
a campanha, depois ou se ele prefeito, ou se elege go-
vernador, mas, na verdade, isso acontece.

Essa emenda é importante. Vai ser aprovada. Mas, 
e a outras, como serão? O que podemos esperar...

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

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
evidente. V. Exª é o dono da tese. 

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – O 
Presidente Sarney...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ali-
ás, quando o Presidente escolheu V. Exª para Presi-
dente da Comissão...

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Eu 
queria dizer a V. Exª em relação a este tema...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –... 
foi que nem o Dr. Ulysses quando escolheu o Dornel-
les para Ministro da Fazenda. Havia todos aqueles 
economistas do MDB, aquela turma toda: “Mas o Dor-
nelles?” E aí o Dr. Ulysses disse para o Dr. Tancredo: 
“Mas, Tancredo, o Dornelles é o maior especialista que 
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tem em arrecadação. Nós precisamos de um Ministro 
da Fazenda. Essa não é a especialidade dele”. E o Dr. 
Tancredo respondeu: “Olha, Ulysses, pois eu preci-
so, para Ministro da Fazenda, de um “cara” que saiba 
arrecadar. Gastar, todos nós sabemos. Para gastar, 
nós temos de montão.” E com essa resposta matou, 
ninguém mais tocou no assunto. Foi uma gargalhada 
geral. Foi mais ou menos o que V. Exª fez quando es-
colheu o Dornelles: “Este é competente”.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senador Sarney, Senador Pedro Simon, em relação a 
essa emenda de suplente de Senador, V. Exª abordou o 
fato de os suplentes terem sido reduzidos de dois para 
um, e também o problema do nepotismo, da inviabili-
dade. Mas existe um ponto muito importante também 
que neutraliza muito esse outro aspecto que V. Exª 
levantou, que é o financiador da campanha. Porque 
o suplente vai substituir, mas não vai suceder. Se por 
acaso o Senador...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito importante a explicação de V. Exª.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
...tirar quatro, cinco meses de licença, ou for nomeado 
Ministro, o suplente substitui. Mas se o Senador eleito 
se afasta de forma definitiva, o suplente não o sucede. 
De modo que isso vai neutralizar muito essa situação 
que existe hoje daquele que vai financiar, porque ele 
sabe que não vai suceder. Esse foi um dos pontos ex-
tremamente importantes nessa emenda, porque ela 
substitui, mas não sucede. Eu queria adicionar essa 
contribuição ao discurso de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V. 
Exª me faz um aparte corretivo da maior importância. 
Realmente, tem mais esse aspecto. Quer dizer, foi 
tratado também do suplente milionário. Ele pode ficar 
quatro meses aqui, mas virar Senador ele não vira...

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Não vira.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
...porque a emenda do Presidente Sarney... e V. Exª 
abordou com muita felicidade. Eu concordo plenamen-
te com V. Exª

A Câmara resolveu fazer uma comissão igual a 
nossa, e o relator apresentou as suas conclusões. Foi 
procurar o Lula, e o Lula que disse que iria começar; 
seria hoje que ele viria aqui para o início da caminha-
da. Não vem mais. Ele chegou à conclusão de que a 
coisa era tão complicada que ele não poderia vir aqui 
principalmente agarrar a proposta do relator lá da Câ-
mara, porque a questão é muito complexa.

Eu não sei, Senador, eu sou muito sincero. Eu 
não confio na isenção do Senado nem da Câmara; eu 
não confio na nossa isenção para votar coisas que 

nos interessam. Lamentavelmente, acho que falta... 
Estamos vivendo uma época de tanta complexidade 
no terreno da ética social que, imaginar um Congresso 
votar contra si, contra o interesse do que está votan-
do, não é fácil. 

Lá atrás, fui daqueles que defenderam a Assem-
bleia Nacional Constituinte exclusiva. Eu achava que era 
uma grande saída. Minha divergência com o Dr. Brizola 
– e ficamos separados – foi que ele veio e tinha com-
promisso com o Golbery de fundar um partido, porque 
o Golbery e o movimento tinham a intenção de pulveri-
zar a oposição. A Arena havia se esvaziado, não tinha 
mais conteúdo, e o MDB estava forte demais. Primeiro 
criaram o senador biônico, mas depois, mesmo com o 
senador biônico, mesmo com o governador indireto, a 
confusão estava criada. E eu defendia a tese de que 
nós não deveríamos nos separar até a convocação 
da Assembleia Nacional Constituinte. Convocada a 
Assembleia Nacional Constituinte, instalada a Assem-
bleia Nacional Constituinte, a primeira coisa que ela 
faria seria extinguir os partidos e abrir um prazo para 
os parlamentares escolherem um bloco para atuarem 
durante a Constituinte. Escolhida a Constituição, pu-
blicada a Constituição, haveria um ano de prazo para 
o “cara” escolher o partido. 

Aí não aconteceria o erro que aconteceu em 1945, 
em que fizeram isso, mas fizeram isso, e a figura do Dr. 
Getúlio é que dividiu. Eram a favor de Getúlio o PSD e 
o PTB; era contra a UDN. Então, a Constituinte de 1945 
foi feita exclusivamente contra o Dr. Getúlio ou a favor 
do Dr. Getúlio. Na UDN, havia gente excepcionalmente 
boa; no PTB e no PSD, havia gente excepcionalmen-
te boa, e gente excepcionalmente ruim. A emenda da 
Petrobras, do monopólio estatal do petróleo, nasceu 
de um Deputado da UDN da Bahia. 

Com os partidos políticos, Arena e MDB, foi a 
mesma coisa. Criaram um partido para ser governo 
e um partido para ser oposição. Quem era Arena era 
governo e quem era MDB era oposição, e tinha gente 
boa na Arena e gente boa no MDB, e gente que não era 
boa na Arena e que não era boa no MDB. Os partidos 
nasceram sem conteúdo. E é o que temos aqui com 
28, 29 partidos. O último que nasceu agora, nasceu 
com todas as letras: “Nós não somos de direita; nós 
não somos de esquerda; nós não somos de centro; 
fizemos a aliança e está todo o mundo liberado para 
fazer aliança com quem bem entender”. É a síntese do 
que está acontecendo. Apenas o Sr. Presidente teve 
a sinceridade de dizer aquilo que está acontecendo.

Se tivéssemos feito a Assembleia Nacional Cons-
tituinte ou, se mesmo na constituição da Constituinte 
que nós criamos, tivesse deixado para ela ser feita sem 
partido, e os partidos criados depois, seria diferente.

219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40056 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

E hoje estamos aqui.
Fidelidade partidária. Qual é a tese que o meu 

partido, MDB, apresentou para fidelidade partidária? 
Não sei o que V. Exª acha, Senador Dornelles. A tese 
do MDB de fidelidade partidária é de que está insta-
lada a fidelidade partidária. O mandato é do partido. 
Terminada uma eleição, o cidadão tem seis meses para 
trocar de partido e ir para onde quiser. Depois de seis 
meses, quatro anos de fidelidade partidária.

É piada! É piada!
Dinheiro público de campanha. Qual é a proposta 

apresentada pelo PT? A proposta apresentada é de 
que vai ter dinheiro público na campanha, mas dinheiro 
público na campanha para fazer programa de televisão.

V. Exª sabe, como eu, que, numa eleição, por 
exemplo, para Presidente da República, 80% é o pro-
grama de televisão, que é uma fortuna. Então, o resto 
fica como está. Candidato a Deputado, a Senador, tudo 
como está agora. E entra mais o dinheiro do Governo 
para bancar o programa de televisão. 

Isso é piada! Isso é piada!
Como propõe o PT? Hoje, em qualquer pesqui-

sa que você faz... O MDB, a vida inteira, em qualquer 
pesquisa que se fizesse, em que era perguntado qual 
o partido que tu gostas mais? Durante 30 anos, estava 
o MDB com 10 vezes mais do que vinha em segundo 
lugar. Hoje está o PT. Então, o que o PT quer? O PT 
quer lista. Você vota na lista. Porque acha que assim 
ele faz a maioria dos votos. 

O que o MDB apresentou? A ideia do MDB é trans-
formar eleição de Deputado em eleição majoritária. O 
Rio Grande do Sul tem 31 vagas, são 31 candidatos 
que o Partido apresenta. Os 31 mais votados são os 
escolhidos. Lista organizada pelo partido político, cá 
entre nós, é ridículo. 

Os nossos Partidos não têm conteúdo, não têm 
ideais, não têm ideologia, não têm coisa nenhuma! E 
em alguns Estados, se se fizer assim, o candidato...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
(Manifestação fora do microfone)... primeiro da lista vai 
ser o Presidente, o segundo é a mulher do Presidente, 
o terceiro é a namorada do Presidente, o quarto é o 
filho do Presidente e sei lá mais o quê. A gente sabe 
que é assim. 

Eu até apresentei idéia de vamos fazer o voto 
duplicado. Quer dizer, primeiro tu votas na lista, MDB; 
depois tu votas, dentro da lista, escolhendo o teu candi-
dato. Aí muda de figura. Pelo menos mudaria de figura. 
Eu voto na lista do MDB e dentro da lista do MDB eu 
escolho o meu candidato. E a outra, transformar elei-

ção na loucura de uma eleição majoritária para todos 
os Deputados? Aonde vamos chegar? 

Então, se nós verificarmos, eu vejo com muito 
pessimismo essa reforma. Acho que a intenção foi boa, 
acho que V. Exª quando criou a comissão agiu certo.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E, 
nessa altura, a crítica seria muito mais radical em cima 
de nós se não tivéssemos feito a comissão. A Câmara 
agiu certo. Mas se V. Exª, Sr. Presidente, com o Pre-
sidente da Câmara e com as direções partidárias não 
estudarem uma fórmula de um grande entendimento, 
sinceramente eu não acredito. Eu acho que vai ser 
mais um momento vazio, que não terá conclusão ne-
nhuma e, talvez, até saia alguma medida pior do que 
necessitamos. Por isso, estou aqui, dizendo que acho 
que temos que fazer o máximo do necessário.

A comissão presidida pelo Senador Dornelles 
fez um belo trabalho.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A 
CCJ também fez um belo trabalho, mas não teve a 
participação do povo. O povo não esteve presente. A 
sociedade não participou. E ninguém está preocupa-
do, porque a gente sabe – desculpem-me a sinceri-
dade – que não é para valer, que não vai sair. E esta 
sessão aqui é uma demonstração. Esta é a quarta, 
quinta sessão. Se achássemos que fosse para valer, 
estaríamos num debate, e a sessão não seria marca-
da para o meio-dia. A reunião começaria às 14 horas 
e iria até meia-noite, discutindo, debatendo, como foi 
na Constituinte.

Eu não sei, Sr. Presidente, mas V. Exª, com a 
sua competência, a sua experiência e a sua sabedo-
ria, deveria estudar uma fórmula para a gente tentar, 
realmente, pelo menos em algumas grandes teses, 
fazer alguma coisa.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
sou daqueles que acho que mudanças para valer só 
com a presença da sociedade. Se a sociedade vier, 
debater, analisar, as coisas acontecem. O último exem-
plo foi no Ficha Limpa. Não ia passar nem na Câmara, 
nem no Senado. Não ia passar de jeito nenhum. Os 
jovens foram para a rua, manifestaram, cobraram, e 
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alguns até, talvez contra a vontade, mas não tiveram 
coragem de votar contra e votaram a favor.

Eu acho que, se fizermos uma grande manifes-
tação nesse sentido, nós chegaremos a uma média 
de pensamento.

V. Exª, como grande responsável, Presidente qua-
se vitalício do Senado, V. Exª poderia, como assumiu o 
comando, e acho que foi certo, de iniciar esse trabalho, 
e acho que foi positivo, não fora isso, nós estaríamos 
sem coisa alguma. V. Exª fez, estamos levando adiante 
e a Câmara também o fez. Seria bom que nós pudés-
semos efetivamente encontrar dentro desse debate 
uma fórmula para que chegássemos a uma conclusão.

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

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente José Sarney, Sras e Srs. Senadores, política é 
um fato, e o fato é que V. Exª criou uma Comissão de 
Reforma Política. Essa Comissão fez um levantamento 
de todas as propostas de reforma política que existiam 
no Congresso e selecionou doze pontos. Com isso, en-
cerrou o trabalho dela, Sr. Presidente, naquele prazo 
dado por V. Exª. Os doze tópicos foram examinados e 
todos eles foram apresentados e trazidos ao Plenário 
para que possam ser examinados pelos Srs. Senadores. 

Em relação a esses três pontos que V. Exª trouxe 
agora ao Plenário, da suplência de Senador, realmen-
te foi quase por unanimidade a escolha de redução 
de três para dois suplentes de Senador, a decisão de 
que o Senador substitui, mas não sucede e a de que 
o Senador não pode ter como suplente parente de 
primeiro grau. 

Também o tópico da data de posse é de autoria 
de V. Exª, Presidente Sarney. Não tem sentido aquela 
posse no dia 1º de janeiro. Aquilo não existe em lugar 
nenhum do mundo. É o último dia escolhido que al-
guém possa tomar posse, porque é um dia de família, 
um dia de congraçamento, um dia que dificulta toda 
a classe política de participar da posse daqueles que 
se elegeram.

O terceiro, Sr. Presidente, é o problema do re-
ferendo para o sistema eleitoral. Penso ser extrema-
mente positiva essa decisão apoiando o referendo. Se 
nós vamos mudar, se nós vamos modificar o sistema 
de o povo escolher seus representantes, é justo que o 
povo seja ouvido se deseja esse sistema que lhe está 
sendo apresentado. 

De modo que quanto a essas três propostas de 
emenda constitucional que V. Exª trouxe, que a Co-
missão aprovou e que estão no plenário, estou certo 

de que tão logo acabe esse prazo de discussão que 
V. Exª designou para que o Plenário as apreciasse, V. 
Exª terá condições de colocá-las em votação, dando a 
resposta de que a Comissão foi criada, respondeu no 
prazo, e que V. Exª, agora, dá sequência, no plenário, 
ao que foi decidido, escolhido pela Comissão.

Existem pontos polêmicos, mas, pelo fato de exis-
tirem pontos polêmicos e pontos realmente sobre os 
quais existe concordância, não devemos esperar que 
esses pontos sobre os quais existe um consenso só 
possam ser trazidos ao plenário no momento em que 
houver também um consenso quanto a outros pontos, 
o que nunca ocorrerá.

De modo, Sr. Presidente, que quero, mais uma 
vez, cumprimentar V. Exª pela decisão e pelo espaço 
que tomou na votação da reforma política e fazer um 
apelo para que esses pontos que V. Exª já está co-
locando em discussão, tão logo termine esse prazo, 
sejam colocados em votação do Plenário, para que 
possamos dar uma demonstração de que o Senado 
realmente deseja e quer uma reforma política.

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

– AP) – Realmente, V. Exª teve oportunidade de ex-
plicar que o desejo nosso, fazendo estas sessões de 
discussão, é de realmente colocar em votação ime-
diata esses tópicos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, inicialmente, 
quero manifestar que, com satisfação, posso fazer o 
presente pronunciamento com a audiência de V. Exª.

Por uma coincidência ou por várias coincidências, 
em momentos outros em que ocupei a tribuna, V. Exª 
não estava, naqueles instantes, naqueles momentos 
presidindo a sessão. E quando compareci ao plená-
rio para registrar a minha presença na Casa, no dia 
de hoje, vendo V. Exª na condição de Presidente des-
ta sessão, neste momento, eu não poderia perder a 
oportunidade. Como ilustre político da história política 
do nosso Brasil, honra-me muito ter a privilégio de sua 
audiência e poder falar sob seu comando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A infelicidade foi minha não estar presente em 
suas outras intervenções.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Não por isso. 

Naturalmente, ouvindo a manifestação do Senador 
Pedro Simon a respeito das emendas que estão em 
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discussão, eu também me senti privilegiado, porque, 
certamente, a figura do Senador Pedro Simon enaltece 
e valoriza a vida pública brasileira e, principalmente, a 
história do Senado da República. Suas observações e 
contribuições são sempre muito importantes e valiosas. 

Eu devo dizer a V. Exªs que lamentei profunda-
mente não ter sido inscrito entre os Senadores que 
integram a Comissão de Reforma Política, criada no 
início da presente legislatura. Claro que compreendi 
perfeitamente a condição de não ter sido escolhido, 
porque muitos outros, com mais história, com mais 
conhecimento e até com mais qualificação do que eu, 
poderiam contribuir para chegarmos ao momento de 
produzirmos e votarmos emendas constitucionais e 
mudanças legais que levassem o Brasil a uma nova 
condição político-eleitoral. Confesso que fiquei entris-
tecido por não participar, porque a minha disposição 
era tão somente de contribuir e de auxiliar com ideias 
muito novas, muito inovadoras, muito atuais – penso 
eu – e que estão muito próximas do pensamento do 
meu povo, da minha gente do Estado de Santa Catari-
na que, como todos sabem, é um Estado que tem uma 
grande contribuição na economia, uma grande contri-
buição institucional para o País, mas também tem um 
nível de cidadania muito elevado e isso se comprova 
pelos frequentes e pelos constantes resultados de 
manifestações, e ações, e eleições que se realizaram 
no meu Estado.

Obviamente que concordo e aplaudo as propos-
tas que estão em discussão. Eliminar da nossa con-
dição constitucional a possibilidade de eleição de su-
plentes parentes de titular de mandato é obviamente 
uma providência adequada. Mas, se nós olharmos a 
Constituição Federal como ela está escrita e o que ela 
prevê, obviamente, Senador Pedro Simon, seria desne-
cessário porque os políticos, os partidos políticos, as 
instituições por si só deveriam impedir e evitar que tal 
acontecimento se realizasse no nosso processo elei-
toral. A Constituição fala em dignidade, a Constituição 
fala em representação popular efetiva e, obviamente, 
o concurso de parentes para o exercício de cargos e 
de mandatos de suplência não está compatível com 
o que prevê a Constituição Federal, mas, apesar de 
isso ser um item constitucional e se fazer necessário 
corrigirmos o rumo, obviamente, se for para inscrever 
na Constituição essa regra, que assim seja.

O fato de reduzirmos de dois para um Senador – 
já ouço V. Exª, Senador Pedro Simon, com muito pra-
zer –, o fato de reduzirmos de dois para um suplente 
de Senador também me parece adequado, embora 
eu deva dizer a V. Exªs que os meus suplentes, César 
Souza e Athos de Almeida Lopes, contribuíram muito 
com a minha eleição, contribuem muito com o exercí-

cio do meu mandato, ajudando-me nas atividades de 
Senador, principalmente aquelas que devem ser de-
senvolvidas no Estado. Mas também considero que o 
processo de substituição do Senador que se altera se 
justifica, justamente, pela introdução da figura de um 
suplente único. Nesse sentido, quero felicitar o Senador 
Luiz Henrique da Silveira pelo seu brilhante relatório a 
respeito dessa matéria.

Quanto à data de posse, obviamente que se 
faz necessário, porque o nosso País comemora o dia 
primeiro do ano como todos os outros e é importante 
que essa data seja alterada até para que nós tenha-
mos valorizada a posse e valorizado o ato institucional 
que resulta das eleições, que é a posse dos eleitos.

Estou certo de que essas três propostas serão 
aprovadas pela unanimidade dos Senadores. Consi-
dero-as como as primeiras e quero dizer a V. Exªs que 
muitas outras precisarão acontecer e serem votadas 
nesta Casa. Eu, pessoalmente, considero que algumas 
mudanças deveriam ser feitas, mas falarei delas após 
ouvir a manifestação do ilustre Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª 
fez uma exposição muito profunda, quando disse que 
grande parte da seleção da organização dos candidatos 
devia ser feita pelo partido político. V. Exª está profun-
damente correto, é o normal. Eu tenho uma emenda 
nesse sentido. A minha emenda diz que, em qualquer 
convenção partidária, para vereador, para prefeito, 
para deputado, para senador, para governador, para 
Presidente da República, na convenção é registrado o 
candidato, e um percentual ínfimo de membros da con-
venção pode tentar impugnar essa candidatura. “Não, 
eu não sou a favor desse candidato, porque a ficha dele 
não é limpa, porque ele tem isso, porque ele tem aqui-
lo, porque tem mais aquilo”. Acho que o partido é que 
tinha que fazer a primeira seleção de escolher os seus 
candidatos. Quer dizer, não é a Justiça Eleitoral, não 
é coisa nenhuma. A seleção devia ser feita no partido 
político. V. Exª tem razão. Se fizéssemos já isso seria 
uma grande coisa. Ninguém conhece mais a vida dos 
candidatos de um partido X do que, lá na cidade dele 
ou no Estado dele, os colegas de partido. E os cole-
gas de partido: “Não, eu quero impugnar porque ele é 
isso, porque ele é aquilo”. Aí se coloca em votação. Ou 
ele obtém a aprovação da convenção ou é rejeitado. 
Acho que já seria um grande passo, começar o ficha 
limpa na convenção do partido. Mas, lamentavelmen-
te, o partido não faz isso. E, lamentavelmente, a Justi-
ça Eleitoral também não tem condições de fazer. Faz 
a posteriori. Primeiro, ele é candidato, segundo ele é 
eleito, e, depois, aparece o escândalo determinando; 
e aí ele é afastado.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Acolho a manifestação de V. Exª. Obviamente que 
a emenda poderia ser mais ampla e mais profunda, 
porque ela poderia contemplar, por exemplo, a figura 
dos ex-parentes. Sabemos que, no mundo político e 
eleitoral do Brasil, em vários Municípios, em vários Es-
tados, conhecemos fatos como o divórcio produzido 
exatamente para descaracterizar a condição de paren-
tes. E, por conta desse procedimento, é permitida pela 
Justiça Eleitoral a eleição de ex-cônjuges exatamente 
sem nenhuma restrição. Deveríamos contemplar nessa 
emenda também os ex-parentes. Não existe ex-filho, 
ex-pai, mas há ex-mulher, ex-marido. E muitas vezes, 
vimos na estrutura jurídica eleitoral do País essa con-
dição de cônjuge ser burlada.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Agra-
deço a todos e oportunamente voltarei a comentar a 
reforma eleitoral a respeito dessas emendas e de outras.

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

Não havendo mais oradores, encerro a discussão.
A proposta constará da Ordem do Dia da sessão 

de amanhã para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2011 

(Reforma Política)

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição 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 o mandado de cinco anos 
para Presidente da República, Governador de Esta-
do, Distrito Federal e Prefeitos e mudar a data das 
respectivas posses.

Devo esclarecer que essa emenda foi modifica-
da e tem um substitutivo da Comissão que apresenta.

O parecer sob nº 633, de 2011, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Renan Calheiros, foi 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.

Transcorre hoje a 4ª sessão de discussão, em 
primeiro turno. 

Não há oradores inscritos, encerro a discussão. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de amanhã, para a última sessão de dis-
cussão da matéria. Depois, então, teremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2011 

(Reforma Política)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, 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 refe-
rendo para entrar em vigor.

Parecer favorável, sob nº 661, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Romero Jucá, com votos contrários dos Se-
nadores Demóstenes Torres e Humberto Costa.

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

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, 
que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para ampliar 
o prazo de adesão ao regime especial de precatórios 
até a data de 31 de dezembro de 2012.

O parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador Demóstenes Torres, foi favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão 
em primeiro turno, podendo ser oferecida emenda. 

Em discussão a proposta.
Não havendo oradores, encerro a discussão. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa extraordinária de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a Ordem do Dia e nada mais ha-
vendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 58 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 21 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 178ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
em 4 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Cícero Lucena  
e João Alberto Claudino, da Sra. Vanessa Grazziotin, e dos Srs. José Pimental,  

Geovani Borges, Marcelo Crivella e Paulo Paim
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Um momento, porque eu me esqueci de por 
o microfone.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
Liderança da Minoria. Sou o primeiro a chegar. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Pela ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministros de Estado:

– Nº 75, de 23 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em resposta ao 
Requerimento nº 884, de 2011, de informações, 
do Senador Sérgio Petecão;

– Nº 76, de 23 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em resposta ao 
Requerimento nº 772, de 2011, de informações, 
da Senadora Vanessa Grazziotin;

– Nº 181, de 26 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado da Educação, em resposta ao Requeri-
mento nº 347, de 2011, de informações, da Se-
nadora Marinor Brito;

– Nº 182, de 26 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado da Educação, mediante o qual comunica 
que o Ministério “aguarda o recebimento dos da-
dos das Instituições Federais de Educação Su-
perior para que sejam compilados, organizados 
e enviados (...) com a maior brevidade possível”, 
em resposta ao Requerimento nº 697, de 2011, 
de informações, da Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte;

– Nº 342, de 22 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República, em resposta ao 
Requerimento nº 453, de 2011, de informações, 
do Senador Eduardo Braga.

As informações referentes aos Requerimentos 
nºs 453, 772 e 884, de 2011, foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes; as referentes ao Reque-
rimento nº 347, de 2011, tendo em vista o grande 
volume da documentação, encontram-se à disposição 
na Secretaria-Geral da Mesa.

Os Requerimentos nºs 453, 772 e 884, de 2011, 
vão ao Arquivo.

O Requerimento nº 697, de 2011 ficará na Se-
cretaria-Geral da Mesa aguardando as informações 
solicitadas.

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

– Nº 2.112, de 23 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado da Justiça, que encaminha informa-
ções parciais em resposta ao Requerimento nº 
773, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin.

– Nº 198, de 27 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado de Minas e Energia, em resposta ao Re-
querimento nº 890, de 2011, de informações, da 
Senadora Vanessa Grazziotin;

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente.

O Requerimento nº 890, de 2011, vai ao Arquivo.
O Requerimento nº 773, de 2011, ficará na Se-

cretaria-Geral da Mesa aguardando a complementação 
das informações solicitadas.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado, requeiro que sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2010, seja ou-
vida a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
além  das comissões constantes do despacho inicial 
de distribuições. 

Sala das Sessões, – Senado Sérgio Souza.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.214, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, o desmembramento, para 
que tenha tramitação autônoma, do PLC nº 129, de 
2009, que tramita em conjunto com o PLC nº 160 de 
2008 e os PLs nºs 344 de 2008 e 479 de 2008.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

(À Mesa para decisão.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12, do 

Regimento Interno que o PLS nº 181 de 2010 – (que 
autoriza as farmácias e drogarias a vender medica-
mentos a preço de custo a aposentados pelo Regime 
Geral da Presidência Social e a lançar a diferença entre 
esse preço e o de mercado como despesas operacio-
nal da empresa) – tramite também, pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) para que ela se manifeste 
acerca do tema já que o referido projeto de lei implica 
em renúncia de receitas por parte do Governo Federal.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 1.216, 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 da Câmara nº 76 de 2011, que 
“Acrescenta o art. 86-A à Lei nº 9.394, de 209 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para determinar a obrigatorie-
dade da assistência psicológica a educadores e edu-
cando da educação básica” 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) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e pro-
jeto de decreto legislativo que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 614, DE 2011 

Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar 
obrigatória a vacinação antitetânica para os 
trabalhadores da construção civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção XV do Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 199-A:

“Art. 199-A. É obrigatória a imunização 
contra o tétano para os trabalhadores da cons-
trução civil, na forma do regulamento.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.

Justificação

O tétano é doença infecciosa aguda não conta-
giosa, caracterizada por um estado de hiperexcitabili-
dade do sistema nervoso central, provocado pela ação 
de toxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani. 
O doente apresenta febre baixa, hipertonia muscular 
constante, hiper-reflexia e espasmos.

O C. tetani é amplamente distribuído na nature-
za, sendo encontrado frequentemente em pele, fezes, 
terra, galhos, arbustos e sistema digestivo de animais. 
A infecção se dá com a introdução de esporos através 
de ferimentos da pele e das mucosas.

 A incidência do tétano acidental tem decaído 
progressivamente no Brasil. Na década de 1980, tí-
nhamos coeficientes anuais de 1,8 casos por cem mil 
habitantes. Os últimos dados disponibilizados pela Se-
cretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério 
da Saúde, apontam incidência de 0,17 caso por cem 
mil habitantes, para o ano de 2008, com 331 casos 
registrados em todo o território nacional. Ainda assim, 
trata-se de quadro preocupante, em face da elevada 
letalidade da doença (acima de 30%).

A maior parte dos casos está concentrada na 
faixa etária de 25 a 54 anos, justamente a de maior 
produtividade do indivíduo, com predomínio do sexo 
masculino. A partir da década de 1990, observou-se 
aumento proporcional da ocorrência de casos na zona 
urbana, em função da progressiva migração do homem 
do campo para as cidades.

Seguramente, um dos fatores que mais contribuí-
ram para a redução da incidência do tétano acidental foi a 
ampliação do acesso à vacinação antitetânica, visto que 
a doença é imunoprevenível. Com efeito, segundo a SVS:

Além da vacinação de rotina, de acordo 
com os calendários de vacinação da criança, 
do adolescente, do adulto e do idoso destaca-
-se, em particular, a identificação e vacinação 
[antitetânica] de grupos de risco, tais como 
trabalhadores da construção civil, ... 

Dessa forma, julgamos imprescindível que a imu-
nização contra o tétano seja exigida para todos os 
trabalhadores da construção civil, atividade laboral 
sabidamente de risco para a aquisição da doença, da 
mesma forma que são obrigatórias outras medidas de 
prevenção de lesões ocupacionais, a exemplo do uso 
de capacetes, botas e luvas.
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A atividade exercida nos canteiros de obra sujei-
ta os trabalhadores a ferimentos capazes de introduzir 
os esporos do C. tetani através da pele, provocando 
a infecção. Ressalte-se que, para a aquisição do té-
tano, não há a necessidade de grandes ferimentos, 
capazes de afastar o trabalhador de suas atividades. 
Bastam pequenos cortes na pele ou mucosa, desde 
que suficientes para introduzir material contaminado 
no interior do corpo humano.

Em função dos riscos a que estão submetidos, os 
profissionais da construção civil representam pelo me-
nos 18% dos acometidos por tétano acidental, segundo 
levantamento do Centro de Vigilância Epidemiológica, 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Com 
a aprovação da medida ora proposta, será possível 
banir o tétano dos canteiros de obra brasileiros.

Assim, em razão do que expusemos, pedimos o 
apoio de nossos pares para a aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Seção XIV 
Da Prevenção da Fadiga

Art . 198 – É de 60 kg (sessenta quilogramas) 
o peso máximo que um empregado pode remover in-
dividualmente, ressalvadas as disposições especiais 
relativas ao trabalho do menor e da mulher. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

 Parágrafo único. Não está compreendida na 
proibição deste artigo a remoção de material feita por 
impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros 
de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, 
podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar 
limites diversos, que evitem sejam exigidos do empre-
gado serviços superiores às suas forças. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

 Art . 199. Será obrigatória a colocação de as-
sentos que assegurem postura correta ao trabalhador, 
capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, 
sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sen-
tado.(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

 Parágrafo único.  Quando o trabalho deva ser exe-
cutado de pé, os empregados terão à sua disposição as-
sentos para serem utilizados nas pausas que o serviço 
permitir. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

(Á Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 615, DE 2011

Altera a Lei nº 3.268, de 30 de setem-
bro de 1957, para dispor sobre o valor da 
anuidade devida aos Conselhos Regionais 
de Medicina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, 

passa a vigorar acrescida do artigo 15-A:

“Art. 15-A. Os profissionais inscritos nos 
Conselhos Regionais de Medicina ficam obri-
gados ao pagamento de anuidade, no valor de:

I – se Pessoa Física: R$ 486,00;
II – se Pessoa Jurídica, considera-se o 

valor da contribuição fixado para a Pessoa 
Física como fator a ser multiplicado conforme 
seu capital social:

a) até R$ 50.000,00: uma vez;
b) acima de R$ 50.000,00 até R$ 

200.000,00: duas vezes;
c) acima de 200.000,00 até R$ 

500.000,00: três vezes;
d) acima de R$ 500.000,00 até R$ 

1.000.000,00: quatro vezes;
e) acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 

2.000.000,00: cinco vezes; e
f) acima de R$ 2.000.000,00: seis vezes.
§ 1º O pagamento da contribuição re-

ferida neste artigo poderá ser efetuado com 
desconto de:

I – 5%, se efetivado até o dia 31 de ja-
neiro do ano correspondente à anuidade; e

II – 3%, se efetivado até o dia 28 de fe-
vereiro do ano correspondente à anuidade.

§ 2º A contribuição profissional anual de 
que trata este artigo será atualizada pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro 
índice que venha a sucedê-lo.

§ 3º Quando da primeira inscrição do 
profissional em qualquer Conselho Regional 
de Medicina, o pagamento da anuidade será 
efetuado proporcionalmente aos meses res-
tantes do ano, com desconto de 30%.

§ 4º A partir do ano em que o profissio-
nal completar 70 anos de idade, ficará isento 
do pagamento da contribuição a que se refere 
este artigo, desde que não tenha débitos pen-
dentes para com o Conselho Regional.

§ 5º Considera-se título executivo extra-
judicial a certidão relativa aos créditos mencio-
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nados neste artigo e não liquidados no prazo 
fixado para seu pagamento”.

Art. 2º Fica revogada a alínea “j” do artigo 5° da 
Lei n.° 3268, de 30 de setembro de 1957, incluída pelo 
artigo 1° da Lei n.° 11.000, de 15 de dezembro de 2004.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

As leis instituidoras de órgãos de fiscalização pro-
fissional, em sua grande maioria, não fixam os valores 
das anuidades a eles devidos, mas simplesmente lhes 
delegam essa competência.

Com o advento da Lei nº 6.994, de 26 de maio 
de 1982, foram estabelecidas normas para a fixação 
dos valores das anuidades e das taxas devidas a todos 
os órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício 
profissional. Seu objetivo era o de impor parâmetros 
e, assim, uniformizar seus valores, além de impedir 
possíveis abusos. 

Com a edição, entretanto, da Lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, revogou-se a Lei nº 6.994, de 1982, 
deixando de existir, portanto, esses critérios.

Mais recentemente, a Lei nº 11.000, de 15 de 
dezembro de 2004, autoriza todos os Conselhos de 
fiscalização de profissões a fixar, cobrar e executar 
as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e 
jurídicas, bem como a multa e os preços de serviços, 
relacionados com suas atribuições legais.

Autoriza, ainda, os Conselhos a normatizar a con-
cessão de diárias, jetons e auxílio de representação, 
bem como estabelece que essas entidades autárqui-
cas, ao fixar o valor das contribuições anuais, deve-
rão atribuir valores diferenciados para as profissões 
regulamentadas de nível superior, de nível médio e 
de nível auxiliar.

Ocorre que, em reiteradas decisões, o Poder Ju-
diciário vem se posicionando pela inconstitucionalidade 
da Lei nº 11.000, de 2004, sob o argumento de que ela 
delega competência tributária que pertence privativa-
mente à União, malferindo, ainda, o caput do art. 7º, 
do Código Tributário Nacional, que estabelece absoluta 
indelegabilidade da competência de tributar, verbis:

Art. 7º A competência tributária é indele-
gável, salvo atribuição das funções de arreca-
dar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra, nos termos 
do § 3º do art. 18 da Constituição.

Como é sabido, as anuidades cobradas pelos 
órgãos de fiscalização profissional são “contribuições 

de interesse das categorias profissionais”, que estão 
previstas no art. 149 da Constituição Federal. Só po-
dem ser instituídas por meio de lei (CF, art. 150, I), ato 
de competência do Congresso Nacional (CF, art. 48), 
com a sanção do Presidente da República. 

Ressalte-se que instituir significa, entre outras 
coisas, fixar o valor do tributo, e não apenas determinar 
que ele seja pago pelos profissionais liberais ao seu 
órgão de classe. Portanto, é de primordial importância 
a necessidade de se fixar, por meio de Lei, os valores 
das anuidades cobradas pelos Conselhos de Medicina. 

Enfatize-se que, de acordo com a Lei n° 6.994, de 
1982, o valor da anuidade para as pessoas físicas foi 
fixado em 2 MVRs (Maior Valor de Referência), sendo 
que cada MVR, à época, representava Cr$ 7.768,20. 
Portanto, o valor da anuidade para as pessoas físicas, 
em maio de 1982, era de Cr$ 15.536,40. 

Decisões judiciais consideram o valor da anuidade 
em cerca de R$ 38,00 e estão obrigando os Conselhos 
Regionais a devolverem aos médicos os valores, cor-
rigidos monetariamente, das cinco últimas anuidades. 
Essa situação pode causar sérios problemas aos Con-
selhos nas suas atividades legais de fiscalização do 
exercício profissional e de normatização da Medicina.

Como exemplo, o Conselho Regional de Medici-
na do Paraná foi condenado a pagar, até a presente 
data, o montante de R$ 603.600,00 e, somente no dia 
12/4/2011, mais 112 médicos solicitaram pedido de 
declaração de situação financeira dos últimos 5 anos, 
primeiro passo para o ingresso na Justiça do pedido 
de devolução.

Como o valor médio das indenizações é de 
R$ 2.000,00, significa o desembolso de mais R$ 
224.000,00, totalizando R$ 827.600,00, o que colo-
ca em risco a saúde financeira do referido Conselho.

A presente proposta tem exatamente o intuito de 
sanar essa situação, fixando o valor das anuidades e 
atrelando-as ao índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC).

Aliás, não visa aumentar a arrecadação dos Con-
selhos de Medicina e sim garantir o necessário para 
suas funções. Destaca-se, nesse ponto, que os valores 
de anuidades estipulados nesta proposta são exata-
mente aqueles de conformidade com a Lei 6.994, de 
1982, acrescidos apenas da atualização monetária 
para o exercício de 2011.

Considerando somente a variação do INPC, me-
dido pelo IBGE, no período de 05/1982 a 01/2011, o 
valor original da anuidade (Cr$ 15.536,40 em 05/1982), 
é representado, em janeiro de 2011, pelo valor de R$ 
455,53, isto após todas as mudanças de moedas e 
conforme cálculos extraídos do sítio do Banco Cen-
tral do Brasil (serviços ao cidadão). O valor da anui-
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dade para 2011 é R$ 486,00, com desconto de 5% 
(R$ 24,30) para pagamento em janeiro e de 3% (CR$ 
14,58) em fevereiro.

São essas as razões que justificam a presente 
iniciativa, para a qual esperamos contar com o apoio 
dos ilustres membros do Congresso Nacional para a 
sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

Dispõe sôbre os Conselhos de Medi-
cina, e dá outras providências

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

Art . 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais de Medicina, instituídos pelo Decreto-lei nº 7.955, 
de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em 
seu conjunto uma autarquia, sendo cada um dêles do-
tado de personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e financeira. 

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 244, DE 2011

Susta os efeitos da Resolução nº 2, 
de 2011, do Conselho Curador da Empresa 
Brasil de Comunicação – EBC, que “dispõe 
sobre os programas de cunho religioso nos 
veículos da EBC”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Resolução 

nº 2, de 2011, do Conselho Curador da Empresa Bra-
sil de Comunicação – EBC –, que “dispõe sobre os 
programas de cunho religioso nos veículos da EBC”.

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

Justificação

Por meio da Resolução nº 2, de 24 de março de 
2011, o Conselho Curador da Empresa Brasil de Comu-
nicação – EBC – determinou “a suspensão dos atuais 
programas religiosos nos veículos públicos da EBC”. 
O Conselho Curador justificou a decisão, afirmando 
que a substituição da atual programação, que contêm 
programas católicos e evangélicos, visa respeitar “o 
critério da pluralidade máxima das vivências religiosas”. 

Em decorrência da decisão, a EBC determinou 
a interrupção de quatro programas exibidos pelas TVs 
públicas há mais de 36 anos: na TV Brasil, os cató-

licos “A Santa Missa” e “Palavras de Vida” (exibidos 
aos domingos) e o evangélico “Reencontro” (exibido 
aos sábados); e na Rádio Nacional de Brasília, a mis-
sa católica dominical. Liminar da Justiça Federal do 
Distrito Federal sustou, temporariamente, os efeitos 
da Resolução.

A Resolução nº 2/2011 do Conselho Curador é 
contestada pela própria presidenta da EBC, Tereza 
Cruvinel, pela Ministra da Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República, Helena Chagas, e pela 
própria Presidenta da República.

Com efeito, o Estado laico é um princípio cons-
titucional, assegurado pelo art. 19, I, da Carta Magna 
de 1988. A laicidade estatal, que é adotada na maioria 
das democracias ocidentais contemporâneas, salva-
guarda as diversas religiões do risco de intervenções 
abusivas do Estado nas suas questões internas, bem 
como protege o Estado de influências indevidas pro-
venientes da seara religiosa, impedindo todo o tipo de 
confusão entre o poder secular e democrático, em que 
estão investidas as autoridades públicas.

Como leciona o constitucionalista Daniel Sarmen-
to (O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado, 
Revista Eletrônica PRPE, maio de 2007), “a laicidade 
não significa a adoção pelo Estado de uma perspecti-
va ateísta ou refratária à religiosidade.” Tanto é assim 
que o próprio preâmbulo da Constituição faz menção 
expressa à “proteção de Deus”.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Jus-
tiça – CNJ – entende que o uso de símbolos religiosos 
em órgãos da Justiça não fere o princípio de laicidade do 
Estado. O entendimento ficou expresso no julgamento 
de quatro pedidos de providência (1344, 1345, 1346 e 
1362) que questionavam a presença de crucifixos em 
dependências de órgãos do Judiciário. 

Nos autos da Ação Civil Pública nº 
2009.61.00.017604-0, a juíza federal Maria Lúcia Len-
castre Ursaia, da 3ª Vara Cível Federal de São Paulo, 
rejeitou pedido do Ministério Público Federal (MPF) 
para a retirada de símbolos religiosos dos prédios pú-
blicos, por entender que o Estado laico não deve ser 
entendido como uma instituição anti-religiosa ou anti-
-clerical. “O Estado laico foi a primeira organização 
política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade 
de crença, de culto e a tolerância religiosa foram acei-
tas graças ao Estado laico e não como oposição a ele. 
Assim sendo, a laicidade não pode se expressar na 
eliminação dos símbolos religiosos, mas na tolerância 
aos mesmos”. Na opinião da juíza, num país como o 
Brasil, que teve formação histórico-cultural cristã, a 
presença de símbolos religiosos em espaços públicos 
é natural, “sem qualquer ofensa à liberdade de crença, 
garantia constitucional, eis que para os agnósticos ou 
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que professam crença diferenciada, aquele símbolo 
nada representa, assemelhando-se a um quadro ou 
escultura, adereços decorativos”.

Como acontece com a presença de símbolos re-
ligiosos em prédios públicos, a exibição de programas 
de cunho religioso nos veículos da EBC não ofende 
a laicidade do Estado, razão pela qual a Resolução 
nº 2/2011, do Conselho Curador padece de substrato 
constitucional.

Não bastasse, é notório que, ao editar a Reso-
lução nº 2/2011, o Conselho Curador da EBC exorbi-
tou as atribuições que lhe confere o art. 17 da Lei nº 
11.652/2008. Esta lei, que autorizou o Poder Executivo 
a constituir a EBC, dispõe que:

“Art. 17. Compete ao Conselho Curador:
I – deliberar sobre as diretrizes educa-

tivas, artísticas, culturais e informativas inte-
grantes da política de comunicação propostas 
pela Diretoria Executiva da EBC; 

II – zelar pelo cumprimento dos princípios 
e objetivos previstos nesta Lei; 

III – opinar sobre matérias relacionadas 
ao cumprimento dos princípios e objetivos 
previstos nesta Lei;

IV – deliberar sobre a linha editorial de 
produção e programação proposta pela Dire-
toria Executiva da EBC e manifestar-se sobre 
sua aplicação prática;

V – encaminhar ao Conselho de Comu-
nicação Social as deliberações tomadas em 
cada reunião; 

VI – deliberar, pela maioria absoluta de 
seus membros, quanto à imputação de voto 
de desconfiança aos membros da Diretoria 
Executiva, no que diz respeito ao cumprimento 
dos princípios e objetivos desta Lei; e

VII – eleger o seu Presidente, dentre 
seus membros.”

A lei é clara: ao Conselho Curador compete de-
liberar sobre diretrizes da política de comunicação e 
sobre a programação propostas pela Diretoria Exe-
cutiva da EBC.

A Resolução, além de ir além das diretrizes, mo-
difica a programação dos veículos públicos de comuni-
cação aprovada pelo próprio Conselho Curador.

Para assegurar a laicidade do Estado, o Conselho 
Curador da EBC deveria fixar diretrizes para assegu-
rar que todas as manifestações religiosas se fizessem 
representar na programação dos veículos públicos de 
comunicação, e não vedar a manifestação das duas 
principais religiões do Brasil.

Por todas essas razões, pedimos o apoio dos no-
bres pares para aprovação deste Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias 
– Senador Marcelo Crivella –  Senador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSELHO CURADOR – EBC 
RESOLUÇÃO Nº 02/2011

Dispõe sobre os programas de cunho 
Religioso nos veículos da EBC.

Considerando o caráter republicado laico da Em-
presa Brasil de Comunicação/EBC;

Considerando os termos do parecer 01/2010, 
de maio de 2010, aprovado pela Câmara de Cultura, 
Educação, Ciência e Meio Ambiente sobre o tema da 
programação religiosa atualmente veiculada pela TV 
Brasil e emissoras de rádio da Empresa Brasil de Co-
municação/EBC;

Considerando os debates travados pelo Conselho 
Curador a respeito deste parecer;

Considerando as opiniões e posicionamentos for-
mulados no contexto da Consulta Pública nº 02/2010, 
entre 04 de agosto e 19 de outubro de 2010, que en-
sejou ampla, livre e democrática troca de idéias, pos-
sibilitando que se esclarecessem os fundamentos das 
mais diversas propostas e interpretações a respeito do 
tema em discussão;

Considerando a importância fundamental e histó-
rica e o caráter plural do fenômeno religioso em nosso 
país, constituindo injustificadas preferências a religiões 
particulares, por mais importantes que sejam, e por 
maior respeito que mereçam;

Considerando ainda que as confissões religiosas 
atualmente difundidas nos citados programas dispõem 
de canais de televisão e/ou programas de rádio atra-
vés dos quais tais programas poderiam ser veiculados;

Considerando, entretanto, que o fenômeno reli-
gioso deve continuar merecendo atenção da TV Brasil 
e das emissoras de rádio da EBC,

A Presidente do Conselho Curador da EBC – 
Empresa Brasil de Comunicação, no uso de suas atri-
buições legais e considerando deliberação tomada em 
sessão realizada no dia 22 de março de 2011,

Resolve:
Art. 1º Determinar a suspensão dos atuais pro-

gramas religiosos nos veículos públicos da EBC;
Art. 2º Esta determinação será imediatamente 

comunicada aos organizações e produtores dos atuais 
programas e divulgada publicamente.

Art. 3º Esta determinação entrará em vigor 6 
(seis) meses após a promulgação desta Resolução, 
permitindo-se, assim, aos organizadores e produto-
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res dos atuais programas, tempo hábil para encontrar 
alternativas para veiculá-los;

Art. 4º A Diretoria da EBC apresentará ao Con-
selho Curador alternativas de programação para com-
porem a(s) nova(s) faixa(s) de seus veículos, respei-
tando o critério da pluralidade máxima das vivências 
religiosas existentes no País.

Brasília, 24 de março de 2011. – Ima Célila Gui-
marães Vieira, Presidente.

LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008.

Conversão da MPv nº 398, de 2007. 
Mensagem de veto

Institui os princípios e objetivos dos 
serviços de radiodifusão pública explora-
dos pelo Poder Executivo ou outorgados 
a entidades de sua administração indire-
ta; autoriza o Poder Executivo a constituir 
a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; 
altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; 
e dá outras providências.

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

 Art. 17. Compete ao Conselho Curador:
I – deliberar sobre as diretrizes educativas, ar-

tísticas, culturais e informativas integrantes da política 
de comunicação propostas pela Diretoria Executiva 
da EBC;

II – zelar pelo cumprimento dos princípios e ob-
jetivos previstos nesta Lei;

III – opinar sobre matérias relacionadas ao cum-
primento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;

IV – deliberar sobre a linha editorial de produ-
ção e programação proposta pela Diretoria Executiva 
da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;

V – encaminhar ao Conselho de Comunicação 
Social as deliberações tomadas em cada reunião;

VI – deliberar, pela maioria absoluta de seus mem-
bros, quanto à imputação de voto de desconfiança aos 
membros da Diretoria Executiva, no que diz respeito 
ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e

VII – eleger o seu Presidente, dentre seus mem-
bros.

§ 1o Caberá, ainda, ao Conselho Curador coorde-
nar o processo de consulta pública a ser implementado 
pela EBC, na forma do Estatuto, para a renovação de 
sua composição, relativamente aos membros referidos 
no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei.

§ 2o Para efeito do processo de consulta pública 
a que se refere o § 1o deste artigo, a EBC receberá 
indicações da sociedade, na forma do Estatuto, forma-
lizadas por entidades da sociedade civil constituídas 

como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lu-
crativos, voltadas, ainda que parcialmente:

I – à promoção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos ou da democracia;

II – à educação ou à pesquisa;
III – à promoção da cultura ou das artes;
IV – à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V – à defesa, preservação ou conservação do 

meio ambiente;
VI – à representação sindical, classista e pro-

fissional.
§ 3o Não serão consideradas, para efeito do pro-

cesso de consulta pública a que se refere o § 1o deste 
artigo, indicações originárias de partidos políticos ou 
instituições religiosas ou voltadas para a dissemina-
ção de credos, cultos, práticas e visões devocionais 
ou confessionais.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

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

Senador Mário Couto, pela Liderança.
Senador Ferraço? 
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Para uma comunicação inadiável. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senador Ferraço é o primeiro inscrito para 
uma comunicação inadiável.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Para uma comunicação inadiável, como 
segunda.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Vanessa para uma comunicação 
inadiável, como segunda inscrita.

E o terceiro? É o Suplicy?
Suplicy para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-

sidente, questão de ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Obrigado, Srª Presidente.
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) – Peço a 

minha inscrição no horário de lideranças.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – O Senador Paulo Davim, pela Liderança.
A primeira oradora inscrita do dia é a Senado-

ra Ana Amélia, com a palavra pelo tempo regimental.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, telespectadores da TV Senado, volto ao tema 
que dominou ontem o nosso debate aqui: a proximidade 
da votação do veto relativo à distribuição dos royalties 
do pré-sal, pela importância e magnitude desse tema 
que diz respeito à Federação. 

Há consenso nas discussões sobre a partilha dos 
royalties do petróleo de que a repartição atual é injusta, 
e a perspectiva de aumento das receitas advindas da 
exploração do pré-sal tende a fazer que essa injustiça 
aumente ainda mais caso a legislação em vigor não 
seja alterada.

As estimativas do aumento da receita de explo-
ração de petróleo dão conta de que até 2020 a produ-
ção irá passar dos atuais 2,3 milhões de barris diários 
para 6,1 milhões, o que representa um aumento de 2,6 
vezes o que é produzido hoje. 

Se tais perspectivas se concretizarem, a receita 
obtida com a arrecadação de royalties aumentará de 
R$21,5 bilhões, em 2010, para R$65,3 bilhões em 2020.

Essas estimativas são baseadas na valorização 
do petróleo, no aumento da produtividade dos campos 
brasileiros e na descoberta de novos campos de ex-
ploração, tanto no pré-sal quanto no pós-sal. 

A magnitude desse tema diz respeito ao próprio 
interesse da Federação, porque o País agora tem a 
oportunidade de realizar um grande salto para o seu 
desenvolvimento. Mas para isso precisamos garantir 
a correta aplicação e a justa distribuição desses re-
cursos entre todos os entes federados da República.

Atualmente, a maior parte dos recursos dos royal-
ties fica com os Estados e Municípios produtores, sob 
o argumento de que é necessário compensá-los pela 
instalação dos campos de extração do petróleo em 
terra ou no mar. 

Esse argumento não é válido para justificar a 
concentração da maior parte dos recursos em alguns 
Estados e Municípios. 

Deixo de examinar as questões relacionadas a 
isso para defender e/ou pelo menos para apresentar 
aqui a posição do Governo do Rio Grande do Sul. 

Reunido com sua bancada no gabinete do Pre-
sidente da Câmara, Deputado Marco Maia, o próprio 
Governador Tarso Genro apresentou a proposta, ou 
pelo menos a posição, não apenas do meu Estado, Rio 
Grande do Sul, Senador Ricardo Ferraço, mas também 
a posição consensuada no dia 29 de setembro, com 
o título Carta de Porto Alegre, em que é expressada 
a mesma posição dos Governadores do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

No caso do Rio Grande, também estão esposan-
do a mesma atitude trazida pelo Governador o Presi-
dente da Assembleia Legislativa, Adão Vila Verde, o 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, meu conterrâneo Leo Lima, o Tribu-
nal de Contas do Estado, através de Cezar Miola, e o 
Ministério Público Estadual, através do Procurador de 
Justiça Eduardo Lima Veiga.

Eu queria dizer que entre as questões apresen-
tadas neste documento trazido pelo Governador Tarso 
Genro estão:

1) o pagamento dos royalties pelas empresas con-
tratadas deverá ser exclusivamente em produto 
físico (petróleo e demais hidrocarbonetos), au-
mentando a apropriação pelos entes federados 
do petróleo produzido, vedando qualquer forma 
de restituição ou compensação aos contratados, 
conforme estabelece o vetado art. 64, § 3º, da 
Lei nº 2.351, de 2010;

2) tornar insubsistentes os arts. 2°, I, 10, III, d, 15, 
V, e 29, V, também da citada Lei nº 12.351, do 
Regime de Partilha, que estabelecem a “apro-
priação pelo contratado do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos”;

3) estabelecimento de um novo modelo para distri-
buição equânime dos royalties do petróleo do 
pré-sal que contemple:

a) uma parcela para distribuição equâni-
me entre todos os entes federados;

b) uma parcela que compense os impac-
tos ambientais gerados nas regiões produtoras 
e/ou atingidas pela movimentação do petróleo, 
gás e derivados;

c) uma parcela destinada a órgãos da 
administração direta da União, especialmen-
te os Ministérios de Ciência e Tecnologia, da 
Defesa, de Minas e Energia e para a mitigação 
de impactos ambientais; e

d) a definição de uma compensação tran-
sitória para evitar que os Estados e os Muni-
cípios confrontantes tenham perdas de sua 
atual receita proveniente dos royalties, inclu-
sive reconsiderando critérios de isenções e 
incidência de outros tributos.

4) Em Face do exposto, é fundamental que essas me-
didas tenham imediata aplicação, a fim de que 
se instale um modelo de partilha justo e equâ-
nime dos royalties do petróleo que contemple o 
conjunto da nação brasileira.

Essa posição, trazida pelo Governador do Rio 
Grande do Sul, do meu Estado, portanto, é a posição 
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que aqui nós, como representantes e defensores do 
Estado, iremos defender.

A Frente Parlamentar em Defesa da Derrubada do 
Veto tem algumas posições segundo as quais o Presi-
dente dessa frente parlamentar mista, Deputado Alceu 
Moreira, também do Rio Grande do Sul, expressa que:

Os recursos naturais da Plataforma Con-
tinental são bens da União (art. 20, inciso V, 
da Constituição Federal), portanto não existe 
Estado e/ou Município produtor;

O contrato de concessão de exploração 
e produção de petróleo e gás natural é firma-
do entre a União, por intermédio da ANP, e as 
companhias de petróleo. Nenhum Estado e/ou 
Município é parte neste contrato;

O contrato de concessão determina o 
valor da alíquota dos royalties e não a forma 
de distribuição de sua arrecadação. Os crité-
rios de distribuição dos recursos arrecadados 
com royalties e participações especiais são 
definidos em Lei. Não se pode, portanto, falar 
em quebra de contrato;

Royalties não têm nada a ver com re-
paração de dano ambiental. A Constituição 
determina que aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o meio am-
biente degradado (Artigo 225, parágrafo 2o). Os 
royalties são uma compensação financeira pela 
produção de petróleo e gás natural (recursos 
não renováveis). Portanto, os Estados e/ou Mu-
nicípios atualmente privilegiados não podem 
usar o argumento de compensação ambien-
tal porque o recurso não se refere a este fato;

Quem protege estas riquezas em mar 
aberto são as Forças Armadas, que são cus-
teadas com recursos da União;

Foi a Petrobrás que descobriu o petróleo 
na bacia de Campos e nos campos de Pré-
-Sal. A Petrobrás é uma empresa pública e de 
TODOS os brasileiros!

Cito isso apenas para referir esta posição da 
Frente Parlamentar Mista em defesa da derrubada do 
veto e pela partilha dos royalties do pré-sal, assinada 
pelo Deputado Alceu Moreira, também do meu Estado, 
para dar a relevância da complexidade desta matéria e 
para dizer que penso, Sr Presidente, que é preferível... 

Já estava marcada para o dia 5, portanto, ama-
nhã, a definição desta matéria, mas o Presidente José 
Sarney ontem explicou as razões. Três medidas provi-
sórias estão trancando a pauta desta Casa e precisa-
mos examiná-las antes do exame do veto. Mais do que 
isso, é preferível esperar uma semana ou duas para a 

possibilidade de um acordo do que tomar uma decisão 
apressada e essa decisão acabar indo à judicialização, 
tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal em 
uma matéria de tanta envergadura como essa. 

Então, penso que será uma boa medida, sábia, 
prudente, cautelosa, aguardar uma ou duas semanas 
para que haja uma decisão que não se questione e 
que a Casa corresponda aos anseios da sociedade, 
já que aqui não tem apenas a posição negociada pelo 
Senador Wellington Dias em um acordo com Estados 
não produtores e a União, mas também uma posição 
defendida pelo Senador Francisco Dornelles, que trata 
de uma negociação entre Estados produtores e Esta-
dos não produtores. As duas matérias precisam ser 
examinadas nesta Casa. Há também, claro, a última 
alternativa, que é a derrubada do veto. 

Eu gostaria, então, de agradecer e apenas pe-
dir, Srª Presidente, sua licença para fazer um registro 
que considero da maior relevância, que foi a decisão, 
também na área econômica, do Ministério do Desen-
volvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, con-
firmando ter colocado a importação de chocolate, ba-
las e confeitos argentinos em licença não automática, 
ou seja, dependentes de uma autorização que pode 
levar até 60 dias.

Tenho certeza de que V. Exª também aprova essa 
medida tomada de forma cautelar para defender os in-
teresses brasileiros. A medida foi encarada como uma 
retaliação ao fato de os calçados brasileiros, particu-
larmente os do meu Estado, estarem sendo barrados 
na fronteira com a Argentina.

Em matéria de negócios, amigos, amigos, negó-
cios à parte! Acho que essa prudente e pragmática de-
cisão do Ministério pode representar uma forma mais 
objetiva de tratar estas questões, porque, solidariedade 
é uma coisa bem diferente.

Precisamos respeitar os interesses nacionais 
nessa matéria tão conflitante como está hoje o con-
tencioso comercial Brasil/Argentina.

A SRA.. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada. Hoje a Senadora está um brilho! 
Realmente, compartilhamos da veemência de V. Exª. 

Encerrada a manifestação de S. Exª, dou a pala-
vra ao Senador Mário Couto, pela Liderança.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, fiquei extremamente preocupado, 
estarrecido, decepcionado, minha cara Senadora ama-
zonense, com a notícia de que o ProJovem acabou.

Por que o ProJovem acabou? Um programa de 
governo fundamental para a formação dos jovens 
brasileiros. É verdade, jovens brasileiros, o ProJovem 
acabou! Li a notícia: o programa ProJovem, programa 
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federal de mais de três bilhões, para o resgate de jo-
vens que estão fora da escola e desempregados. Vejam 
a gravidade dos fatos. Vejam o direcionamento desse 
programa. Vejam a importância desse programa. E, 
antes do final da minha leitura, brasileiros e brasilei-
ras, sabem por que o ProJovem acabou? Não é difícil 
de responder: pelo mal da corrupção que se alastra e 
corrói a sociedade brasileira.

Um programa federal de mais de três bilhões 
para o resgate de jovens que estão fora da escola e 
desempregados acumula, em seis anos, um histórico 
de fracasso, descontrole financeiro. Seu eixo principal, 
o ProJovem Urbano, custou 1,6 bilhão em seis anos 
e diplomou 209 mil alunos – menos da metade dos 
participantes, apenas 38%. O programa foi cancelado 
este ano; a coordenadora, demitida; e 87% das pres-
tações de conta já entregues ainda não foram anali-
sadas. Na sua versão do campo, em quatro anos, só 
1% dos 59 mil jovens matriculados foram diplomados. 
Que decepção!

Aliás, população brasileira, tudo aquilo que o PT 
diz hoje que fez a história desmente. É só lembrarmos 
um pouquinho – e isso eu vou fazer daqui para frente em 
todos os meus pronunciamentos, em quase todos. Em 
1985, população brasileira, o PT é contra a eleição de 
Tancredo Neves e expulsa os Deputados que votaram 
nele. Em 1988, o PT vota contra a nova Constituição, 
que consolidou a democracia no País. 

Em 1989, o PT defende o não pagamento da 
dívida brasileira, o que transformaria o Brasil em um 
caloteiro mundial; em 1994...

(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer!

Em 1994, o PT vota contra o Plano Real e diz 
que a medida é eleitoreira; em 1996, o PT vota fechado 
contra a Lei que criou o Fundep. É verdade, brasilei-
ros, como é bom recordar, Brasil. Em 1997, o PT vota 
contra a reeleição, o que hoje defende, minha nobre 
Presidenta – Já vou terminar – em 1998...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP. Fazendo soar a campainha.) – Para concluir, 
Senador!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou terminar, faltam poucos. Aliás, tem umas quatro 
páginas para lembrar. Mas, como eu sei que a Senho-
ra é exigente no Regimento, eu vou ler apenas mais 
umas quatro e deixar para a outra sessão ler o restante.

Em 1998, o PT vota contra a privação da telefonia; 
em 1999, vota contra a votação do câmbio flutuante; 
em 2000, o PT luta ferozmente contra a criação da Lei 
da Criação de Responsabilidade Fiscal – pasmem, 

Srªs e Srs. Senadores –, que obriga os governantes 
a gastar contra o que arrecadam; em 2001, o PT vota 
contra a criação dos programas...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Mais um minuto para concluir e vai ser o ter-
ceiro minuto a mais.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mi-
nha nobre Presidenta, em 2001, o PT vota contra a 
criação dos programas sociais do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Vou repetir Brasil, e com esse aqui 
eu desço da Tribuna agora: Em 2001, minha Presiden-
ta, o PT vota contra a criação dos programas sociais 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, o Bolsa Es-
cola, Vale Alimentação, Vale Gás, o PETI, o Trabalho 
Infantil etc etc etc.

Eu leio o resto no próximo pronunciamento, mi-
nha Presidenta.

Muito obrigado, era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
Tem que alternar, Ferraço. Mas ele não está aqui 

presente. Wilson Santiago também não está. Então, 
vamos dar a palavra ao Senador Ferraço, para uma 
comunicação inadiável...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...e chamando os oradores inscritos Rollem-
berg, Santiago e Cavalcanti.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós 
estamos na antessala de uma reunião onde estarão, 
sob a liderança do Presidente José Sarney e do Presi-
dente Marco Maia, as lideranças do Senado e da Câ-
mara – portanto, do Congresso Nacional –, para que 
possamos decidir sobre o necessário, o inevitável, o 
adequado adiamento da sessão do Congresso Nacio-
nal que apreciará o veto do ex-Presidente Lula a uma 
emenda absolutamente inconsistente, inconsequente, 
inconstitucional e ilegal que foi apresentada no Con-
gresso Nacional pelo ex-Deputado Ibsen Pinheiro. Não 
encontra fundamento na razoabilidade, na moralidade, 
na legalidade, em qualquer desses fatores. 

Portanto, está correta, a meu juízo – ainda não é 
oficial –, a manifestação, ontem, do Presidente Sarney 
na direção de que estaríamos, hoje, decidindo sobre o 
adiamento desse veto, para que pudéssemos continu-
ar à mesa, negociando, dialogando, fazendo fé e colo-
cando fé na capacidade da política, com pê maiúsculo, 
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conseguir uma resposta, conseguir uma alternativa para 
essa crise federativa que nós estamos vivenciando, 
uma crise que quebra a solidariedade, que quebra a 
fraternidade necessária entre os Estados federados.

Falo isso com muita tranquilidade, evidentemente, 
como Senador do Estado do Espírito Santo. 

O meu Estado, Senador Valadares, há pratica-
mente 50 anos explora petróleo. Mas, somente nos 
últimos quatro anos teve a sua produção evidenciada. 

Na verdade, a forma com que se pretende, por 
meio dessa emenda que o Congresso estaria apre-
ciando no dia de amanhã... Isso é praticamente in-
concebível e nós precisamos continuar sentados à 
mesa, precisamos continuar negociando, precisamos 
continuar tentando o entendimento. E as alternativas 
existem. Vai ser necessária, cada vez mais, a presença 
firme e determinada do Governo Federal – diria mes-
mo, a presença firme e determinada da Presidente da 
República – para que encontremos um caminho, uma 
mediação. Nós capixabas demos um duro muito gran-
de para organizar nosso Estado. Como canta o poeta, 
nós levantamos, sacudimos, demos a volta por cima, 
organizamos a nossa casa, resgatamos a nossa capa-
cidade de investimento, e essa proposta vetada pelo 
ex-Presidente Lula desorganiza por completo todo o 
esforço que nós capixabas fizemos nos últimos anos 
para reequilibrar nosso Estado.

De modo que participamos dessa reunião convo-
cada pelo nosso Presidente José Sarney, uma reunião 
em bom tempo, adequada para que possamos continuar 
trabalhando, possamos continuar nos esforçando, pos-
samos continuar fazendo o entendimento nacional até 
porque é o Senado da República a Casa da unidade 
nacional, a Casa que representa os Estados federa-
dos, a Casa que tem a obrigação, a responsabilidade 
de zelar por todo esse aggiornamento, por toda essa 
concertação que será absolutamente necessária nos 
dias que virão. 

De modo que esta minha manifestação é para 
sinalizar o quanto foi acertada, a meu juízo, a decisão 
do Presidente Sarney de reunir as lideranças para 
que coletivamente o Congresso Nacional, sobretudo o 
Senado, que representa os Estados federados, possa 
continuar apostando na política como mediação para 
que encontremos uma solução para os nossos Estados.

É minha manifestação. Muito obrigado, Srª Presi-
dente, muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Lamentavelmente, não pude ouvir meu estimado 
Senador, mas oportunamente, em função do Regimen-
to, terei prazer em acolher o aparte de S. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não há possibilidade, infelizmente.

Pela ordem, Srª. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, gostaria de me inscrever após a Ordem 
do Dia,...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. V. Exª é o primeiro após a Ordem do Dia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –...como Líder do PSB, para falar sobre o 
aniversário do rio São Francisco, que hoje completa 
510 anos. Foi descoberto por Américo Vespúcio o rio 
da unidade nacional.

Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador.
Passo a Presidência à Senadora Vanessa para 

fazer o meu pronunciamento, pois os Senadores Rol-
lemberg, Wilson Santiago e Mozarildo não se encontram 
presentes como oradores inscritos até este momento.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pela Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senadora Marta Suplicy, V. Exª falará 
no lugar do Senador Wilson Santiago. Não está presen-
te o Senador Rodrigo Rollemberg, portanto, ausente.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Mas 
não é com V. Exª?

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sim, mas o Senador Wilson Santiago 
pediu que fizéssemos uma troca, porque ele não tem 
como chegar agora.

V. Exª está com a palavra.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Bom, hoje eu gostaria de tratar, caros Senadores, 
Senadoras e ouvintes da TV e Rádio Senado, de um 
projeto que apresentei nesta Casa e que acho será 
muito bom para os trabalhadores. Nós todos sabemos 
da importância do FGTS. Sabemos o que o fundo re-
presentou e representa para o trabalhador e que agora 
está completando 45 anos de existência. Também sa-
bemos como foi importante para o empregador, pois, 
até a época em que o fundo foi criado, impunha-se um 
alto custo de demissão do empregado com mais de 
dez anos de casa.

Todos vocês devem lembrar que muitas firmas 
empregavam uma pessoa e, quando chegava nos nove 
anos e nove meses, já tinham de despedi-la porque 
depois o custo seria muito grande. Bom, isso acabava 
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prejudicando o próprio trabalhador, que não era formal-
mente contratado, ou acabava sendo demitido antes 
disso, e também não recebia indenização.

Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
foi um avanço extraordinário para o trabalhador brasi-
leiro e surgiu como um mecanismo engenhoso para 
pôr em ordem essa situação. A estabilidade passou a 
seguir uma lógica, uma lógica mais racional, basean-
do-se no tempo de contribuição ao fundo, e a indeni-
zação passou a ser efetivamente assegurada, com a 
criação da contribuição patronal obrigatória à conta 
do trabalhador. Além disso, o Brasil passou a contar 
com um grande instrumento de formação da poupan-
ça nacional, pois o FGTS tornou-se, na verdade, uma 
poupança compulsória do trabalhador, a ser sacada 
em momento de maior dificuldade para ele e para sua 
família: na demissão involuntária, em doenças graves, 
na morte, no momento de aposentadoria e no finan-
ciamento da tão sonhada casa própria.

Com efeito, o FGTS foi o principal impulsionador 
da política habitacional do nosso País desde o come-
cinho, desde sua criação. Antes, servia como fonte de 
recursos do Banco Nacional de Habitação. Com a extin-
ção deste, passou a financiar a casa própria por meio 
da Caixa Econômica. Desde a sua criação, o FGTS já 
financiou milhões de moradias. Só em 2009, para se 
ter uma ideia, foram 409 mil casas próprias financia-
das, num total de R$17,7 bilhões liberados do Fundo 
de Garantia para este fim, da casa própria. 

No Congresso, hoje tramitam muitos projetos em 
relação ao Fundo de Garantia que propõem aumento 
da remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Eu 
acho que essa é uma preocupação legítima, porque 
o FGTS tem uma remuneração bastante baixa em re-
lação ao mercado. A remuneração garantida ao titular 
da conta, a TR, hoje está em 1,65% mais 3% ao ano, o 
que é a metade do que ele receberia numa caderneta 
de poupança e muito menor – nem se compara – do 
que a remuneração obtida em fundo de renda fixa.

Aliás, esse valor tende a ser menor do que a in-
flação, indicando que há, de fato, uma perda real nas 
contas do FGTS. É muito importante perceber que 
esse fundo guarda o recurso do trabalhador, mas que 
a aplicação dele não rende muito, rende bem pouco. 

A fim de tentar diminuir esse problema, no passa-
do, inclusive, já foram oferecidas aos cotistas alterna-
tivas de aplicação de parte dos seus recursos. Vocês 
estão lembrados de – acho que isto já faz dois anos 
– fundos de ações como FMP Petrobras I e II e a Vale 
I. À primeira vista, esses projetos foram até meritórios, 
foram bons, mereceram nosso apoio, pois estariam 
corrigindo a baixa rentabilidade das contas do FGTS 
em prejuízo do trabalhador, permitindo que ele reti-

rasse os recursos para comprar ações da Petrobras e 
da Vale. Todavia, a gente não pode ignorar a lógica de 
funcionamento do Fundo, que é muito importante, sob 
pena de acabarmos prejudicando o mesmo trabalhador 
que a gente quer defender, porque devemos lembrar 
que, na maioria das vezes, o titular da conta no FGTS 
e o mutuário da casa própria com recursos do Fundo 
são a mesma pessoa.

Então, o fato é que, do total das contas do FGTS, 
85% delas têm saldo inferior a R$1.000,00. Isso ocor-
re, porque grande parte dos recursos já foi sacada 
para dar de entrada no financiamento da casa própria. 
Em 2010 e em 2011, por exemplo, foram realizados 
1,7 milhão saques nas contas do FGTS, num total de 
quase 12 bilhões que foram utilizados para compra 
da casa própria.

Aqui está o grande problema. Para mudarmos 
a regra da correção das contas do FGTS, isto é, os 
juros, sem pôr em risco a sobrevivência financeira do 
fundo, nos precisaríamos rever as condições dos fi-
nanciamentos concedidos, ou seja, para aumentar a 
remuneração da conta, pagar um juro melhor, preci-
saríamos aumentar a taxa de juros da casa própria, 
senão, o FGTS correria o risco de tornar-se insolvente 
no médio prazo. Então, não tem sentido, não tem como 
aumentar. Aumentar o juro da casa própria não será 
um remédio, será um veneno para quem vai comprar 
a sua casinha.

Calcula-se que a substituição, então, da TR como 
índice de correção das contas vinculadas, por exemplo, 
levaria à duplicação – não é um pouquinho a mais, não; 
é a duplicação – da taxa de juros média do financia-
mento da casa própria, que chegaria a 11% ao ano. 
Isso inviabilizaria todas as linhas especiais que hoje 
emprestam a 5% para o trabalhador de menor renda 
comprar a casa própria. Então, o que quero deixar 
claro? Hoje, a remuneração do recurso do trabalhador 
que é colocado no FGTS é baixíssima, é baixa mesmo. 
Agora, se se aumentar a taxa de juro para ele ser me-
lhor remunerado, vai-se dobrar a taxa de juros que se 
cobra do trabalhador para que ele compre a sua casa. 
Então, não dá para fazer. A despeito da boa intenção 
dos que defendem o aumento da remuneração da 
conta vinculada, estaríamos, na verdade, promovendo 
a inadimplência das famílias, com risco real de perda 
da casa própria, e um retrocesso nas conquistas da 
política habitacional dos últimos anos. 

Foi refletindo sobre esse problema, enquanto eu 
relatava um desses projetos que propõe isso, que me 
surgiu esta que considero uma solução possível e que 
fundamenta o projeto que apresentei. O meu projeto 
visa exatamente a aumentar o retorno do Fundo de 
Garantia para o trabalhador, mas sem afetar os con-
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tratos de financiamento habitacional. Como fazer? A 
proposta é compartilhar com o trabalhador o resultado 
financeiro positivo, ou seja, o lucro obtido pelo fundo. 
Isso poderia representar uma rentabilidade adicional 
de 1,5% ao ano, ou seja, um aumento de mais de 50% 
da rentabilidade recebida pelas contas vinculadas hoje. 
Então, por exemplo, hoje essas contas têm uma...

O que seria em resumo? O trabalhador passa-
ria a ser sócio do fundo e não somente quem retira o 
dinheiro quando precisa porque tem aposentadoria, 
quer comprar uma casa ou pelos motivos que o fundo 
permite. Como sócio, ele seria partícipe dos lucros do 
fundo. Além disso, estaria sendo corrigida uma injusti-
ça histórica: que o fundo do trabalhador pertence aos 
trabalhadores, mas eles não participam efetivamente 
do lucro. Finalmente dá ao trabalhador a real condição 
de cotista do fundo. 

O projeto prevê que pelo menos 50% do lucro 
obtido pelo Fundo de Garantia seja distribuído às suas 
contas vinculadas. Esse montante fica livre. É de 50% 
no mínimo, mas pode chegar a 100% a depender da 
condição do Conselho Curador do fundo, hoje composto 
por representantes dos trabalhadores, dos emprega-
dores e do Governo. Pretende-se assim preservar o 
patrimônio líquido do fundo que hoje supera os R$30 
bilhões, quer dizer, dando lucro: 50% seria distribuído 
para o trabalhador. Isso significa dizer que, caso essa 
proposta já estivesse em vigor nos últimos anos, con-
siderando o lucro anual médio do Fundo de Garantia, 
entre R$1,5 bilhão e R$3 bilhões seriam distribuídos 
aos trabalhadores com conta no fundo. Quer dizer, todo 
trabalhador, todo assalariado, na verdade, que tivesse 
colocado ali recurso teria o direito de ter restituída uma 
parte do que colocou, porque viria na forma de juros, 
de lucro do dinheiro que ele ali aplicou. 

No meu projeto, o critério de distribuição é a par-
ticipação de cada conta no saldo total do fundo. Essa 
proposta, na verdade, é um ovo de Colombo, aquela 
que beneficia o trabalhador cotista, não compromete 
o equilíbrio financeiro do Fundo de Garantia e prin-
cipalmente não inviabiliza o principal instrumento de 
acesso à casa própria no Brasil.

É por isso que peço o apoio dos nobres Colegas 
para aprovar o PLS nº 580 de 2011, que considero 
muito importante para os trabalhadores brasileiros 
e uma mudança muito significativa na compreensão 
do que seja um fundo que é do trabalhador. Se é do 
trabalhador, que ele tenha uma participação no lucro 
desse fundo não só quando quer comprar sua casa 
própria, quando é aposentado ou quando esse fundo 
é usado para fazer saneamento básico.

Muito obrigada, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Nós que cumprimentamos V. Exª 
pelo pronunciamento, ao tempo que a convido para 
continuar dirigindo nossos trabalhos.

A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1º 
Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin, para uma comunicação inadiável. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Senadora Presidente 
Marta Suplicy.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e 
companheiras, Srª Presidente, o Ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Federal, em visita recente 
que fez ao Presidente desta Casa, Senador José Sar-
ney, manifestou a sua preocupação ao que chamou de 
“tensão entre os entes federados”. Essa tensão a que 
se referiu o Ministro Gilmar Mendes tem a sua origem, 
sobretudo, na chamada guerra fiscal entre os Estados.

No mês de junho passado, o Supremo Tribunal 
Federal declarou inconstitucionais 14 leis estaduais 
que concediam reduções e isenções fiscais de ICMS, 
sem que houvesse convênios para esse fim.

Mesmo com essa decisão, Srª Presidente, o Go-
verno do Estado de São Paulo – e também governos de 
outros Estados brasileiros, mas aqui exemplifico o de 
São Paulo –, no mês seguinte, reduziu a zero – mesmo 
com a decisão do Supremo considerando inconstitucio-
nais essas leis, esses decretos que garantiam benefí-
cios, sem a aprovação unânime do Confaz – a alíquota 
de ICMS para a produção de tablets naquele Estado.

O Governador do meu Estado, Omar Aziz, por 
conta dessa ação de São Paulo, ingressou com uma 
Adin no Supremo questionando essa decisão do Go-
verno de São Paulo.

É essa tensão que, certamente, preocupa não 
só o Ministro Gilmar Mendes, mas também todos nós.

O Ministro se referiu também à decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, que estabeleceu um prazo de 36 
meses de validade para o Fundo de Participação dos 
Estados, o FPE. A partir de 31 de dezembro de 2012, 
de acordo com a decisão do julgamento proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal, o FPE deixará de existir.

O Supremo, ainda no começo de 2010, julgou in-
constitucional o art. 2º da Lei Complementar nº 62/89, 
que define os critérios de rateio do FPE. A decisão do 
Supremo foi provocada por ações diretas de inconsti-
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tucionalidade, propostas pelos Governos do Rio Gran-
de do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

O fundamento das ações era o de que a Lei 
Complementar 62, de 1989, Senador Blairo, na épo-
ca da edição, teve por base o contexto socioeconômi-
co daquele tempo. Além disso, os coeficientes foram 
estabelecidos de forma arbitrária, por conveniências 
políticas da época.

Na realidade – e aí cito V. Exª, Senador Blairo 
Maggi, porque o Estado do Mato Grosso foi um dos 
Estados que ingressou com uma ação direta de in-
constitucionalidade –, o §2º do art. 2º da Lei Comple-
mentar 62/89 estabelecia que os critérios de rateio do 
FPE, a partir do ano de 1992, seriam fixados em lei 
específica, com base na apuração do censo de 1990. 
Essa legislação nunca foi produzida pelo Congresso 
Nacional, razão por que o Supremo declarou a incons-
titucionalidade por omissão.

Senador Blairo, infelizmente, estou falando no 
período de comunicação inadiável e não vou poder 
conceder um aparte a V. Exª.

Portanto, Srª Presidente, o que faz o Supremo 
– e não só o Supremo, mas o próprio Ministro Gilmar 
Mendes – é um chamamento a todos nós, para que 
passemos a discutir essa matéria muito importante, 
que diz respeito ao relacionamento entre os entes fe-
derados do Brasil.

Estamos acompanhando a polêmica em relação 
à distribuição dos royalties do petróleo, mas a questão 
do FPE é muito polêmica, o que não significa dizer que 
devamos fugir ao debate; pelo contrário, deveremos 
enfrentá-lo, porque, senão, irá o Supremo legislar em 
nosso lugar.

Sobre esse assunto, Presidenta Marta Suplicy, 
quando Deputada, apresentei um projeto na Câma-
ra, estabelecendo novas regras para a distribuição 
do FPE e, aqui no Senado, apresentei outro projeto, 
com o mesmo conteúdo do da Câmara, de nº 192, 
junto com o qual tramita o Projeto 289, de autoria dos 
Senadores Randolfe Rodrigues, Romero Jucá, entre 
outros Senadores.

Na minha proposta, Srª Presidente, determino que 
sejam destinados 80% – e eu já concluo – às unidades 
da Federação que apresentem renda per capita inferior 
à média nacional; 10% seriam distribuídos às unidades 
da Federação que apresentem renda per capita igual 
ou superior à média nacional; 8%, em partes iguais, 
para as cinco unidades da Federação mais populosas; 
e 2% para serem distribuídos de acordo com o tama-
nho das reservas ambientais.

Então, quero aqui, com este pronunciamento, que 
solicito seja introduzido nos Anais na sua integralidade, 
Presidenta Marta, fazer o alerta de que nós precisamos, 

sim, debater e discutir esta questão: o tema do Fundo 
de Participação dos Estados, que é um tema muito 
importante para todo o País. E peço que seja incluído 
todo o meu pronunciamento nos Anais.

Muito obrigada, Senadora.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTINI.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, em vista recente ao Pre-
sidente José Sarney, manifestou a sua preocupação 
ao que chamou de “tensão entre os entes federados”.

Essa tensão a que se referiu o Ministro Gilmar 
Mendes, tem sua origem, sobretudo na chamada Guerra 
Fiscal entre os Estados. No mês de junho o Supremo 
declarou inconstitucionais 14 leis estaduais que con-
cediam reduções e isenções fiscais de ICMS sem que 
houvesse convênios para esse fim.

Mesmo com essa decisão, o Governo de São 
Paulo, no mês seguinte, reduziu a zero a alíquota de 
ICMS para a produção de tablets.

O Governador do meu Estado, Ornar Aziz, ingres-
sou com uma ADIN no Supremo questionando essa 
decisão do Governo de São Paulo. É essa tensão que 
certamente preocupa o Ministro Gilmar e a todos nós.

Mas o Ministro se referiu também à decisão do 
STF que estabeleceu um prazo de 36 meses de vali-
dade para o Fundo de Participação dos Estados – o 
FPE. A partir de 31 de dezembro de 2012 esse Fundo 
deixa de existir.

O Supremo Tribunal Federal, ainda no começo 
do ano de 2010, julgou inconstitucional o artigo 2o da 
Lei Complementar 62/89, que define os critérios de 
rateio do FPE.

A decisão do STF foi provocada por Ações Dire-
tas de Inconstitucionalidade propostas pelos estados 
do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.

O fundamento das Ações era o de que a Lei 
Complementar 62, de 1989, na época da edição, teve 
por base o contexto socioeconômico daquele tempo e, 
além disso, que os coeficientes foram estabelecidos de 
forma arbitrária, por conveniências políticas à época.

Na realidade, o § 2o do art. 2o da Lei Comple-
mentar 62/89 estabelecia que os critérios de rateio do 
FPE, a partir do ano de 1992, seriam fixados em lei 
específica, com base na apuração do censo de 1990.

Essa legislação nunca foi produzida pelo Con-
gresso Nacional, razão por que o Supremo declarou 
a inconstitucionalidade por omissão.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, continu-
amos omissos na elaboração dessa lei, fundamental 
para o equilíbrio da federação e para a gestão dos 
Estados e do Distrito Federal.

Estamos a exatamente 1 ano e três meses do fim 
do prazo da extinção do FPE estabelecido pelo STF e, 
nem o Senado Federal, nem a Câmara dos Deputa-
dos, têm priorizado o tema com a urgência necessária.

Na Câmara dos Deputados, eu já havia proposto 
um projeto sobre o assunto, onde existem pouco mais 
de uma dúzia de matérias. Aqui no Senado, apresentei 
o PLS 192, que tramita em conjunto com o PLS 289, de 
autoria dos Senadores Randolfe Rodrigues, Romero 
Jucá e outros Senadores.

Esses projetos têm a relatoria do Senador Be-
nedito de Lira na Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo e ainda tramitarão na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Assim como o Ministro Gilmar Mendes, estou 
profundamente preocupada com o tempo que o Con-
gresso Nacional terá para aprovar uma legislação tão 
complexa e com tantos interesses regionais em jogo.

Nós não podemos transferir novamente a com-
petência que é nossa constitucionalmente para o Su-
premo Tribunal Federal. Aliás, se nós não aprovarmos 
essa lei até o ano que vem, qual será a solução para 
essa grave omissão? Será que o STF nos substituirá 
na missão de legislar sobre o assunto? Quais os cri-
térios que serão utilizados para a repartição do FPE?

Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, não podemos mais postergar a discussão 
desse tema.

Tenho certeza de que o Senador Benedito de Lira 
já está debruçado na análise do assunto. Mas concla-
mo os demais Senadores e Senadoras para somar-
mos esforços no sentido de votarmos o mais rápido 
possível essa matéria.

No projeto que apresentei, eu procuro estabele-
cer critérios práticos e objetivos de rateio do Fundo de 
Participação. São critérios atuais e baseados na reali-
dade socioeconômica dos entes federados.

O meu projeto prevê que os recursos sejam dis-
tribuídos da seguinte forma:

I – 80% (oitenta por cento) às unidades da Federa-
ção que apresentem renda per capita inferior à 
média nacional;

II – 10% (dez por cento) às unidades da Federação 
que apresentem renda per capita igual ou supe-
rior à média nacional;

III – 8% (oito por cento), em partes iguais, para as 
cinco unidades da Federação mais populosas 
dentre aquelas que preencham o critério esta-
belecido no Inciso I;

IV – 2% (dois por cento) para constituir reserva a ser 
distribuída às unidades da Federação que abri-
guem unidades de conservação da natureza ou 
terras indígenas demarcadas, para aplicação em 
projetos de desenvolvimento sustentável, segun-
do diretrizes estabelecidas na regulamentação 
da Lei Complementar.

Estou certa de que se começarmos a debater 
a matéria agora, teremos condições de chegar a um 
texto justo e equilibrado, acabando de uma vez por 
todas com essa grave omissão do Poder Legislativo 
e, mais adiante, avançarmos para a discussão da re-
forma tributária.

Era o que eu tinha a dizer, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Realmente, é de grande relevância o pronun-
ciamento de V. Exª e será incluído, de acordo com o 
Regimento.

Com a palavra o Senador Mozarildo, que não 
estou vendo.

Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, demais Se-
nadores e Senadoras aqui presentes, profissionais da 
imprensa, demais senhores e senhoras, hoje, a Câmara 
Federal comemorou, através de uma sessão especial, 
o Dia do Agente Comunitário de Saúde.

Nós conhecemos de perto e sabemos a neces-
sidade e a importância desse profissional de saúde 
para a vida das pessoas, especificamente nas regiões 
mais pobres do País. O agente comunitário visita as 
casas das famílias e, nessa abordagem ou nesse con-
tato inicial, mantém com esse habitante ou com esse 
cidadão ou com essa cidadã um contato que segue 
durante muitos anos, enquanto lá existir o seu trabalho.

Então, por essa razão, nós devemos, hoje, não 
só comemorar o Dia do Agente Comunitário de Saúde 
e parabenizar esse profissional, como também reco-
nhecer o seu trabalho, que tem sido a cada dia am-
pliado pelo território nacional. E todos nós, brasileiros, 
reconhecemos e também fortalecemos o trabalho do 
agente comunitário de saúde pela importância desse 
profissional no que se refere à saúde pública de cada 
cidadão brasileiro, repito, especialmente os mais ca-
rentes.

Precisamos, sim, no decorrer destes futuros dias, 
procurar aprovar o projeto de melhoria salarial, de ga-
rantia salarial desses profissionais para que não só 
se fortaleçam no que se refere à sua profissão, como 
também tenham assegurado o sustento de seus fami-
liares e a garantia de um futuro melhor.
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Por essa razão, Srª Presidenta Marta Suplicy, o 
agente comunitário de saúde deve ser reconhecido 
por todos nós, como já o é pela população brasileira. 
Temos, sim, que valorizar os pleitos dos agentes co-
munitários de saúde, valorizando essa profissão e re-
conhecendo a necessidade do seu fortalecimento, da 
sua incorporação no que se refere a outras carreiras 
vinculadas profissionalmente, financeiramente, para 
que, no futuro, tenhamos condições de reconhecer e 
testemunhar aquilo sobre o qual trabalhamos, agimos 
e decidimos nesta Casa Legislativa.

Presidenta Marta, era o que eu queria registrar 
no dia de hoje: o aniversário do agente comunitário de 
saúde, uma classe tão merecida, de um trabalho difí-
cil, que até então não tem tido o reconhecimento que 
merece no que se refere à questão salarial.

Integralizados aos programas de Governo e pro-
curando fortalecer os programas e ações oficiais reco-
nhecidas por todos nós, iremos juntos trabalhar para 
que essa classe de trabalhadores de saúde pública do 
Brasil tenha, no futuro próximo, as garantias e as con-
quistas reconhecidas por esta Casa, pelo Congresso 
Nacional e por todos os brasileiros.

Agradeço a V. Exª e solicito a publicação, nesta 
Casa, de todas as informações descritas em relação 
aos agentes comunitários de saúde, para que toda a 
população brasileira tome conhecimento através dos 
meios oficiais.

Muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR WILSON SANTIAGO.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje é comemorado o dia do Agente 
Comunitário de Saúde, profissional que faz um trabalho 
de grande importância para o Brasil, pois leva saúde 
e cidadania a todos os brasileiros, especialmente os 
mais necessitados.

A primeira experiência de agentes comunitários 
de saúde, como uma estratégia abrangente de saúde 
pública estruturada, ocorreu no Ceará em 1987, com o 
objetivo duplo de criar oportunidade de emprego para 
as mulheres na área da seca e, ao mesmo tempo, con-
tribuir para a queda da mortalidade infantil, priorizando 
a realização de ações de saúde da mulher e da criança.

Hoje no processo de fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o agente comunitário de saú-
de (ACS) tem sido um personagem muito importante 
realizando a integração entre os serviços da Atenção 
Primária à Saúde e a comunidade.

É um dos agentes do Estado que chega mais 
próximo do cidadão, conhecendo profundamente as 

necessidades da população, mesmo porque são pes-
soas oriundas mesmo dessas comunidades.

O agente comunitário de saúde é parte integrante 
da comunidade, vivendo o dia a dia da vida daqueles 
que moram na mesma localidade. É o elo de ligação 
entre as necessidades de saúde da população e o que 
pode ser feito para melhorar suas condições de vida.

O agente comunitário de saúde é o mensageiro 
de saúde da comunidade, que luta para que o atendi-
mento à população seja democratizado alcançando a 
população pobre. Ele luta, ainda, para que os serviços 
cheguem ao mais necessitado, com qualidade.

Numa comunidade pobre, os agentes verificam 
várias questões, como por exemplo: falta de documen-
tos que impossibilitam o reconhecimento das pessoas 
prejudicando o acesso a oportunidade de emprego e 
mesmo acesso a programas sociais; a evolução do 
crescimento das crianças, prevenindo doenças, in-
centivando o cumprimento do calendário de vacinas; o 
pré-natal, incentivando o leite materno; o uso de méto-
dos contraceptivos, saúde bucal e hábitos alimentares.

Ultimamente o agente comunitário de saúde vem 
atuando de forma incansável na batalha contra a den-
gue, ensinando a todos como evitar a propagação do 
mosquito transmissor. O agente de saúde chega a 
servir de psicólogo, para atender alguns dramas que 
encontra em seu trabalho, e, muitas vezes, de juiz de 
paz, promovendo a reunião de famílias e de vizinhos 
em litígio eventual. São tantos os atributos do Agente 
Comunitário que fica difícil nominar.

O que se torna evidente é que o Brasil deve mui-
to a todos os agentes comunitários de saúde. E é por 
isto que eu não poderia esquecer, no dia de hoje, de 
expressar, neste plenário, meu agradecimento a estes 
homens e mulheres que dedicam suas vidas em prol 
daqueles mais necessitados, que residem nos mais 
longínquos recantos desse imenso país chamado Brasil.

Minhas saudações, portanto, a todos os agentes 
comunitários de saúde do país, especialmente os que 
vivem e trabalham no meu estado, a Paraíba.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regi-
mento, Senador Wilson Santiago.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, avaliei como muito 
interessante e positiva a iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo que vai implantar um posto volante 
na Cracolândia, região central da Capital, para tentar 
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acabar com a multidão de crianças e adolescentes 
envolvidos com drogas.

Os magistrados, com ajuda de médicos, poderão 
determinar a internação compulsória quando houver 
risco de vida iminente, informou o Desembargador An-
tonio Carlos Malheiros em entrevista, ontem, à Folha 
de S.Paulo e também à Terra Magazine.

O principal objetivo, segundo a matéria da Folha 
de S.Paulo, hoje, será convencer os meninos e me-
ninas a se tratarem. Os magistrados participarão das 
abordagens ao lado de assistentes sociais da Prefei-
tura. Serão feitas, segundo eles, as chamadas audiên-
cias concentradas em unidades móveis, participarão 
médicos, defensores e promotores, as famílias serão 
procuradas para poder participar. 

O Desembargador Antonio Carlos Malheiros afir-
ma ainda que não há uma data para começar o projeto 
porque aguarda, em especial da Prefeitura, garantia de 
vagas adequadas. A Prefeitura de São Paulo informou 
que apóia qualquer aprimoramento do trabalho já rea-
lizado na Nova Luz, que há mais dois anos desenvolve 
trabalho na região. 

Na publicação hoje, no site da Terra Magazine, 
há uma entrevista do Desembargador Antonio Carlos 
Malheiros que considero muito esclarecedora e quero 
aqui elogiar a sua forma de pensar e a sua iniciativa. 

Pergunta a Terra Magazine: 

Qual a diferença desse projeto para a 
internação compulsória, que é feita no Rio de 
Janeiro? [A jornalista é Dayane Souza] 

Antonio Carlos Malheiros – Nós não so-
mos adeptos de uma internação compulsória 
generalizada. Ela que tem que ser vista no caso 
a caso e como última alternativa. A primeira 
alternativa é manter contato com as crianças 
e adolescentes, verificarmos quem são eles, 
onde moram e há quanto tempo estão nas 
ruas. Verificarmos se as famílias estão dispos-
tas a trabalhar junto conosco na recuperação. 
A internação compulsória é o fim da fila. Pode 
acontecer em casos excepcionais, com pare-
cer de psiquiatra ao nosso lado. Somente se 
a situação de risco for muito grande.

Dayane – É um processo mais longo, 
não? Por que para haver esse contato com 
a família a internação não pode ser imediata.

Antonio Carlos Malheiros – Eu posso es-
tar completamente enganado, mas não confio 
numa internação genérica e na marra. Passa 
pelas ruas e manda recolher todo mundo. Eu 
confio mais numa tentativa de convencimento. 
No Rio foi rapidíssimo. Se você andar pelas 
ruas da antiga cracolândia carioca, você não 
vai ver mais ninguém. Mas verifique onde estão 

essas pessoas retiradas compulsoriamente. 
Estão em lugares, a meu ver, inadequados. 
Ou seja, depois de algum tempo elas voltarão 
para uma nova cracolândia.

Dayane – E as condições desses centros 
de internação em São Paulo? São adequadas?

Antonio Carlos Malheiros – Estamos tra-
balhando com a Prefeitura, que vai nos forne-
cer locais para essas internações. As vagas 
não são muitas, mas a Prefeitura com certeza 
vai nos fornecer espaços. E vou querer saber 
também se esse lugar é bem estruturado. São 
poucos, são razoavelmente adequados. O Es-
tado e a Prefeitura vão ter que se aprimorar.

Dayane – O senhor vai participar direta-
mente? O que espera encontrar?

Antonio Carlos Malheiros – Se fosse pos-
sível, me mudaria agora pra lá. Mas vou reser-
var um momento a cada dia. Vai ser uma coisa 
tremendamente difícil. O contato com crianças 
e adolescentes da cracolândia é extremamente 
difícil. Eles têm medo, o crack provoca paranóia. 
Vamos nos valer da prática de uma montanha 
de pessoas de ONGs e igrejas que já estão 
prestando um trabalho muito bom.

Dayane – Já existe um trabalho intenso 
de assistentes sociais e ficou provada a di-
ficuldade de convencimento. O senhor acha 
que com a presença de figuras da Justiça isso 
seria diferente?

Antonio Carlos Malheiros – É a mesma 
coisa que colocar um esparadrapo num pé 
gangrenado. Mas quem sabe o pé não está tão 
ruim assim. Se der para salvar uma pessoa, 
vou me sentir salvando a humanidade inteira. 
A presença da Justiça é uma novidade, faz 
diferença. Se os juízes não caminharem com 
as pessoas e não sentirem o gosto da lágrima 
das pessoas, grande parte do trabalho deles 
vai se perder.

Achei essas declarações, Senadora Marta Suplicy, 
muito sensatas e quero aqui transmitir ao Desembar-
gador Antonio Carlos Malheiros – a quem, inclusive, 
me proponho, um dia, a acompanhar nesse trabalho, 
se ele assim avaliar como adequado, porque considero 
altamente meritória essa iniciativa e, portanto, gostaria 
de aqui registrar o meu apoio.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy. 

Compartilho do sentimento de V. Exª pela atitude 
do Malheiros, que considero ser um primeiro passo na 
solução de problema extremamente difícil – e creio 
que toda a sociedade brasileira também compartilha 
–, que são nossos jovens, adolescentes e crianças 
usuários de drogas. 

E, na nossa cidade, São Paulo, de forma bastante 
acentuada, temos visto – não sei nem se é a inoperân-
cia – certa dificuldade em dar uma solução. 

Chamo agora à tribuna o Senador José Pimen-
tel. (Pausa.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Quem fala?

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Se-
nador Paulo Bauer.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tenho um requeri-
mento para usar da palavra em nome da liderança do 
PSDB. Consulto V. Exª se poderei fazê-lo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com muito prazer. Pode fazê-lo agora.

Antes, porém, vou chamar para se dirigirem ao 
plenário os próximos oradores inscritos: Senadores 
José Pimentel, Wellington Dias, Alvaro Dias, Pedro 
Taques, Valdir Raupp. 

Após o pronunciamento de V. Exª, pela liderança, 
falarão os inscritos. 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª 
Presidente Marta Suplicy.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, compareço à 
tribuna desta Casa na tarde de hoje e quero me referir 
mais especificamente a uma matéria que está publi-
cada na edição nº 1001 da revista Exame, que circula 
em todo o País. 

Como todos sabem, a revista Exame é uma das 
revistas mais qualificadas na avaliação e na aborda-
gem de assuntos da área econômica. E uma das ma-
térias que a revista publica nesta edição é exatamente 
a demonstração e a valorização de alguns exemplos 
de sucesso econômico no Brasil. 

A matéria que se encontra publicada menciona 
a força das cidades médias. E as cidades médias ava-
liadas pela equipe da revista incluem algumas cidades 
que efetivamente devem ser reconhecidas como gran-
des contribuintes do desenvolvimento nacional.

Em Santa Catarina, essas cidades estão situ-
adas na região norte e nordeste do Estado: Joinvile, 
que é a cidade da qual sou eleitor; Jaraguá do Sul, 
cidade da qual sou filho, porque nessa cidade ainda 
vivem meu pai, minha mãe, meus familiares, cidade 
da qual meu pai foi prefeito municipal por duas vezes; 
São Bento do Sul, que é um polo moveleiro que tem 
uma história de sucesso econômico, embora tenha vi-
venciado grandes dificuldades em vários momentos. 
São cidades que se destacam na região norte e nor-
deste de Santa Catarina, evidentemente contribuem 
muito com o desenvolvimento do país e têm números 
a apresentar que são muito específicos e que matéria 
apresenta em detalhes.

Além dessas cidades, obviamente existem outras 
regiões do Brasil que são citadas pela matéria, como, 
por exemplo, a região de Campo Grande, outras regi-
ões e cidades de destaque.

Contudo, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, é preciso mencionar que o exemplo de 
sucesso econômico dessas cidades e dessas regiões 
é constatado a partir do espírito pioneiro e do empre-
endedorismo de todos aqueles que têm atividades 
econômicas na região, gerando empregos, progre-
dindo, produzindo, pagando impostos. O que falta é a 
infraestrutura. O que precisamos e queremos é mais 
presença do governo. Se o governo não tiver condi-
ções de fazer as obras com recursos próprios, deve 
delegá-las à iniciativa privada.

Por exemplo, a BR 282, que precisa urgentemente 
ser duplicada no trecho de Jaraguá do Sul a São Fran-
cisco do Sul, já teve o edital de licitação publicado e 
cancelado duas vezes. E semana última, o Governador 
de Santa Catarina esteve aqui e, em audiência com o 
titular do DNIT, mais uma vez, reivindicou a prioridade 
dessa obra e, como resposta, ouviu que ela consta dos 
planos, mas que ainda não temos a data, a época ou a 
oportunidade mais concreta prevista para a publicação 
do edital de licitação.

Eu já estive nesta tribuna pelo menos duas ou 
três vezes falando dessa obra. Essa obra é imprescin-
dível, ela é importante, ela tem recursos assegurados, 
está no PAC. E não sai por quê? Não sai por causa das 
questões de ordem técnica, mas também das questões 
de ordem política. A crise que aconteceu no Ministério 
dos Transportes fez com que todas as licitações fossem 
canceladas. Obviamente, se todas foram canceladas, 
todas terão que ser republicadas. Estamos acompa-
nhando no Orçamento Geral da União, e a imprensa 
já deu notícia, de que o Ministério dos Transportes e 
o DNIT estão liquidando o pagamento de valores em-
penhados e de valores orçados ou presentes no orça-
mento da União em volume muito inferior àquilo que 
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sempre foi a sua prática, principalmente em número 
inferior àquilo que era esperado dentro do exercício 
fiscal do ano de 2011. 

Tenho certeza de que V. Exªs poderiam apresentar 
e mencionar muitos exemplos de sucesso econômico 
no Brasil a partir do trabalho dos brasileiros, a partir do 
empreendedorismo dos nossos empresários, a partir 
dos grandes esforços que são feitos por governos mu-
nicipais e estaduais, mas é preciso dizer, e volto aqui 
à tribuna para falar, que infraestrutura é competência, 
sim, do Governo Federal, principalmente quando se 
trata de infraestrutura em uma região produtora e ex-
portadora, porque exportação gera mais divisa e mais 
receita para o Governo Federal do que para qualquer 
outro governo, seja estadual ou municipal. 

Santa Catarina precisa da duplicação da BR-280, 
como também precisa da duplicação da BR-470, como 
também precisa da conclusão da duplicação da BR-101 
e de obras de infraestrutura em portos e aeroportos 
para continuar sendo um bom exemplo de sucesso e de 
contribuição efetiva para o engrandecimento do Brasil

Agradeço, Srª Presidente, pela sua generosidade 
em me conceder uns minutos a mais. Certamente o 
assunto merecia a atenção dos Srs. Senadores e das 
Srªs Senadoras desta Casa e, por certo, das autori-
dades públicas do País, que vão e precisam, no me-
nor prazo possível, apresentar ações concretas para 
dar conta das necessidades do País, principalmente 
do meu Estado e da região norte e nordeste de Santa 
Catarina. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

Senador Suplicy, pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, eu gostaria de fazer um registro sobre o inventor 
do transmissor de ondas e telefone sem fio, pois na 
última terça-feira, dia 20 de setembro de 2011, no Pá-
tio das Palmeiras do Colégio Santana, localizado na 
rua Voluntários da Pátria 2.624, na zona norte da ci-
dade de São Paulo, foi inaugurado um marco alusivo 
à primeira transmissão de rádio do mundo, feita pelo 
Padre Landell.

Parabenizo, na figura de sua Diretora, Professora 
Gisele Peterson, essa iniciativa que tem como objetivo 
rememorar o nome do padre-cientista Roberto Landell 
de Moura, inventor brasileiro do rádio e pioneiro das 
telecomunicações, ainda ignorado oficialmente pela 
História do Brasil.

O padre Roberto Landell de Moura é considerado 
o pai brasileiro do rádio. Foi pioneiro na transmissão 
da voz humana sem fio (radioemissão e telefonia por 
rádio) antes mesmo que outros inventores, como o 

canadense Reginald Fessenden (dezembro de 1900). 
Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telegra-
fia por rádio e só transmitiu a voz humana em 1914. 
Pelo seu pioneirismo, o Padre Landell é o patrono dos 
radioamadores do Brasil.

Nascido em 21 de janeiro de 1861, em Porto 
Alegre-RS, o menino Roberto estudou com os Jesu-
ítas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a partir 
de 1879, seguindo, depois, para a Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro. Em companhia do irmão Guilher-
me, foi para Roma, em 1878, para estudar no Colégio 
Pio Americano e na Universidade Gregoriana. Cursou 
Teologia, Física e Química e se tornou sacerdote ca-
tólico em 1886. Em Roma, iniciou os estudos de física 
e eletricidade.

Voltando ao Brasil, continuou seus estudos e re-
alizou as primeiras experiências públicas na cidade de 
São Paulo, no final do século XIX. Exerceu o ministério 
sacerdotal em Porto Alegre-RS (1887), Uruguaiana-RS 
(1891), São Paulo-SP (1892) e Campinas-SP (1893). 
Aliás, foi nessa cidade que, numa tarde, encontrou a 
porta da casa paroquial arrebentada e seu laboratório 
e instrumentos completamente destruídos. Em todas 
essas localidades, ele fazia demonstrações de trans-
missões da palavra à distância. Na capital paulista, 
transmitiu sinais sonoros da hoje Avenida Paulista até 
Santana, numa distância de oito quilômetros.

Foi o pioneiro na transmissão da voz, utilizando 
equipamentos de rádio de sua construção patenteados 
no Brasil, em 1901, e, posteriormente, nos Estados 
Unidos, em 1904.

O Padre Landell transmitiu a voz humana por 
meio de dois veículos; o primeiro, um transmissor de 
ondas que utilizava um microfone eletromecânico de 
sua invenção que recolhia as ondas sonoras através 
de uma câmara de ressonância, onde um diafragma 
metálico abria e fechava o circuito do primário de uma 
bobina de Ruhmkorff e induzia, no secundário dessa 
bobina, uma alta tensão que era irradiada ou através 
de uma antena ou de duas esferas centelhadoras. A 
detecção era feita por dispositivos que foram sendo 
melhorados ao longo do tempo.

O segundo meio utilizado pelo Padre Landell foi 
por intermédio do aparelho de telefone sem fio, que 
utilizava a luz como uma onda portadora da infor-
mação de áudio. Nesse aparelho, as variações das 
pressões acústicas da voz do locutor eram transfor-
madas em variações de intensidade de luz, de acor-
do com a onda de voz, que eram captadas em seu 
destino por uma superfície parabólica espelhada em 
cujo foco havia um dispositivo cuja resistência ôhmica 
variava segundo as variações da intensidade de luz. 
No circuito de detecção, havia apenas o dispositivo 
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fotossensível, uma chave, um par de fones de ouvido 
e uma bateria. Por utilizar a luz como meio de trans-
porte de informação, Landell é considerado um dos 
precursores das fibras ópticas.

Também em 1901, no Rio de Janeiro, o inventor 
solicitou ao Presidente Rodrigues Alves dois barcos 
para poder demonstrar o seu invento, ocasião em que 
foi tachado de “maluco e espírita” e teve seu equipa-
mento destruído outra vez. O humilde clérigo foi então 
exercer o seu ofício religioso em Botucatu e Mogi das 
Cruzes. Depois, em Porto Alegre, nas paróquias do 
Menino Deus e do Rosário. Na Itália, quando fez um 
pedido semelhante, Marconi teve toda a esquadra à 
disposição.

Padre Landell morreu em Porto Alegre aos 30 
de julho de 1928. Nos escritos teóricos e em suas ex-
periências concretas, há descobertas científicas bem 
mais avançadas do que as de Marconi. Por falta de 
compreensão e recursos financeiros, até as patentes 
sobre seus inventos ficaram no esquecimento.

O Padre Landell realizou experiências a partir de 
1892 e 1893, em Campinas e em São Paulo. O jor-
nal O Estado de S. Paulo noticiou que, em 1899, ele 
transmitiu a voz humana a partir do Colégio das Irmãs 
de São José, hoje Colégio Santana, no alto do bairro 
de Santana, zona norte da capital paulista. Também 
efetuou demonstrações públicas de seu invento, em 
3 de junho de 1900, noticiado assim pelo Jornal do 
Commercio de 10 de junho de 1900:

No domingo passado, no alto de Santa-
na, na cidade de São Paulo, o padre Landell 
de Moura fez uma experiência particular com 
vários aparelhos de sua invenção. No intuito de 
demonstrar algumas leis por ele descobertas 
no estudo da propagação do som, da luz e da 
eletricidade através do espaço, as quais foram 
coroadas de brilhante êxito. Assistiram a esta 
prova, entre outras pessoas, Percy Charles 
Parmenter Lupton, representante do governo 
britânico, e sua família.

Notícia que também está no livro Brasil Atual, de 
1903, conforme aqui, peço para registrar na íntegra.

Enfim, Padre Landell foi um homem à frente de 
seu tempo, um inventor, um cientista, um grande bra-
sileiro. 

Desejo aqui parabenizar a importante iniciativa 
do Colégio Santana, pelo reconhecimento do Padre 
Roberto Landell de Moura que, com certeza, ajuda a 
resgatar nossa história contemporânea.

Muito obrigada, era o que tinha a dizer, Srª Pre-
sidenta.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR EDUARDO SU-
PLICY 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na última terça-feira, dia 20 de setembro 
de 2011, no Pátio das Palmeiras do Colégio Santana, 
localizado na rua Voluntários da Pátria 2.624, no bairro 
de Santana, na zona norte da cidade de São Paulo, 
foi inaugurado um marco alusivo à primeira transmis-
são de rádio do mundo, feita pelo Padre Landell. Pa-
rabenizo, na figura de sua diretora, Professora Gisele 
Peterson, essa iniciativa que tem como objetivo re-
memorar o nome do padre-cientista Roberto Landell 
de Moura, inventor brasileiro do rádio e pioneiro das 
telecomunicações, que ainda é ignorado oficialmente 
pela História do Brasil.

O padre Roberto landell de Moura é considerado 
o pai brasileiro do Rádio. Foi pioneiro na transmissão 
da voz humana sem fio (radioemissão e telefonia por 
radio) antes mesmo que outros inventores, como o 
canadense Reginald Fessenden (dezembro de 1900). 
Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telegra-
fia por rádio; e só transmitiu a voz humana em 1914. 
Pelo seu pioneirismo, o Padre landell é o patrono dos 
radioamadores do Brasil.

Nascido em 21 de janeiro de 1861, em Porto 
Alegre-RS, o menino Roberto estudou com os Jesu-
ítas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a partir 
de 1879, seguindo, depois, para a Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro. Em companhia do irmão Guilher-
me, foi para Roma, em 1878, para estudar no Colégio 
Pio Americano e na Universidade Gregoriana. Cursou 
Teologia, Física e Química e se tornou sacerdote ca-
tólico em 1886. Em Roma, iniciou os estudos de física 
e eletricidade.

Voltando ao Brasil, continuou seus estudos e re-
alizou as primeiras experiências públicas na cidade de 
São Paulo, no final do século XIX. Exerceu o ministério 
sacerdotal em Porto Alegre-RS (1887), Uruguaiana-RS 
(1891), São Paulo-SP (1892), Campinas-SP (1893). 
Aliás, foi nessa cidade que, numa tarde, encontrou a 
porta da casa paroquial arrebentada e seu laboratório 
e instrumentos completamente destruídos. Em todas 
essas localidades, ele fazia demonstrações de trans-
missões da palavra à distância; na capital paulista, 
transmitiu sinais sonoros da hoje Avenida Paulista até 
Santana, numa distância de 8 quilômetros.

Foi o pioneiro na transmissão da voz, utilizando 
equipamentos de rádio de sua construção, patenteados 
no Brasil em 1901, e, posteriormente, nos Estados Uni-
dos em 1904. O Padre Landell transmitiu a voz humana 
por meio de dois veículos; o primeiro, um transmissor 
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de ondas que utilizava um microfone eletromecânico 
de sua invenção que recolhia as ondas sonoras através 
de uma câmara de ressonância onde um diafragma 
metálico abria e fechava o circuito do primário de uma 
bobina de Ruhmkorff, e induzia no secundário dessa 
bobina uma alta tensão que era irradiada ou através 
de uma antena ou de duas esferas centelhadoras. A 
detecção era feita por dispositivos que foram sendo 
melhorados ao longo do tempo.

O segundo meio utilizado pelo Padre foi por meio 
do aparelho de telefone sem fio, que utilizava a luz 
como uma onda portadora da informação de áudio. 
Neste aparelho, as variações das pressões acústicas 
da voz do locutor eram transformadas em variações 
de intensidade de luz, de acordo com a onda de voz, 
que eram captadas em seu destino por uma superfície 
parabólica espelhada em cujo foco havia um dispositi-
vo cuja resistência ohmica variava segundo as varia-
ções da intensidade de luz. No circuito de detecção 
havia apenas o dispositivo fotossensível, uma chave, 
um par de fones de ouvido e uma bateria. Por utilizar 
a luz como meio de transporte de informação, Landell 
é considerado um dos precursores das fibras ópticas.

Também em 1901, no Rio de Janeiro, o inventor 
solicitou ao Presidente Rodrigues Alves dois barcos 
para poder demonstrar o seu invento; ocasião em que 
foi tachado de “maluco e espírita” e teve seu equipa-
mento destruído outra vez. O humilde clérigo foi então 
exercer o seu ofício religioso em Botucatu-SP e Mogi 
das Cruzes-SP. Depois, em Porto Alegre-RS, nas pa-
róquias do Menino Deus e do Rosário. (Apenas como 
registro, Na Itália, quando fez um pedido semelhante, 
Marconi teve toda a esquadra à disposição).

Padre Landell morreu em Porto Alegre aos 30 
de julho de 1928. Nos escritos teóricos e em suas ex-
periências concretas há descobertas científicas que 
eram bem mais avançadas do que as de Marconi. Por 
falta de compreensão e recursos financeiros, até as 
patentes sobre seus inventos ficaram no esquecimento.

O Padre Landell realizou experiências a partir de 
1892 e 1893, em Campinas e em São Paulo. O jor-
nal O Estado de S. Paulo noticiou que, em 1899, ele 
transmitiu a voz humana a partir do Colégio das Irmãs 
de São José, hoje Colégio Santana, no alto do bairro 
de Santana, zona norte da capital paulista. Também 
efetuou demonstrações públicas de seu invento no dia 
3 de junho de 1900, sendo noticiada pelo Jornal do 
Commercio de 10 de junho de 1900:

No domingo passado, no alto de Santa-
na, na cidade de São Paulo, o padre Landell 
de Moura fez uma experiência particular com 
vários aparelhos de sua invenção. No intuito de 
demonstrar algumas leis por ele descobertas 

no estudo da propagação do som, da luz e da 
eletricidade através do espaço, as quais foram 
coroadas de brilhante êxito. Assistiram a esta 
prova, entre outras pessoas, Percy Charles 
Parmenter Lupton, representante do governo 
britânico, e sua família.

Em 1903, Arthur Dias, em seu livro “Brasil Actu-
al”, faz referência a Landell de Moura, descrevendo, 
entre outras coisas, o seguinte:

... logo que chegou a S. Paulo, em 1893, 
começou a fazer experiências preliminares, no 
intuito de conseguir o seu intento de transmitir 
a voz humana a uma distância de 8, 10 ou 12 
km, sem necessidade de fios metálicos.

Após alguns meses de penosos traba-
lhos, obteve excelentes resultados com um dos 
aparelhos construídos. O telefone sem fios é 
reputado a mais importante das descobertas 
do Padre Landell, e as diversas experiências 
por ele realizadas na presença do vice-cônsul 
inglês de S. Paulo, Sr. Percy Charles Parmenter 
Lupton, e de outras pessoas de elevada posi-
ção social, foram tão brilhantes que o Dr. Ro-
drigues Botet, ao dar notícias desses ensaios, 
disse não estar longe o momento da sagração 
do Padre Landell como autor de descobertas 
maravilhosas.

O êxito das experiências do Padre Landell não ti-
verem a devida acolhida das autoridades brasileiras da 
época, conforme se verifica em reportagem publicada 
no jornal La Voz de Espana, (editado em S. Paulo), no 
dia 16 de dezembro de 1900, que diz:

quantas e que amargas decepções expe-
rimentou Padre Landell ao ver que o governo e 
a imprensa de seu país, em lugar de o alenta-
rem com aplauso, incentivando-o a prosseguir 
na carreira triunfal, fez pouco ou nenhum caso 
de seus notáveis inventos. 

Padre Landell foi um homem à frente de seu tem-
po, um inventor, um cientista, um grande brasileiro. Mais 
uma vez desejo parabenizar essa importante iniciativa 
do Colégio Santana, pelo reconhecimento do Padre 
Roberto Landell de Moura que, com certeza, ajuda a 
resgatar nossa história contemporânea.

A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.

Vou suspender a sessão, em virtude de termos 
três comissões funcionando, a de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, a de Desenvolvimento Regional e 
Turismo e a de Constituição, Justiça e Cidadania, além 
do Colégio de Líderes. 
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Antes de suspender a sessão, eu gostaria de ex-
pressar no dia de hoje a minha indignação por mais 
um assalto a homossexuais, ocorrido na cidade de 
São Paulo, capital. 

Eu digo assalto como uma forma de dizer, porque, 
na verdade, ocorreu um espancamento de dois jovens, 
com palavras de baixo calão e insultos. 

Como Relatora do Projeto de Lei de Combate à 
Homofobia nº 122, quero pronunciar a minha indigna-
ção e dar uma satisfação em relação ao projeto. Es-
tamos agora avaliando qual a melhor forma de fazer 
um novo projeto em que quase tudo do PLC 122 es-
tará presente, ou pôr 122. E por que isso? Avaliando 
a possibilidade de aprovação. 

Queremos aprovar, definitivamente, no País, uma 
lei que vá além de uma mera punição por violência, 
mas que puna de forma muito mais severa esses atos 
de violência, homicídio etc. que estão ocorrendo em 
relação aos homossexuais, espancados em plena ave-
nida paulista. Não é a primeira nem a segunda vez, e 
continua ocorrendo, para a vergonha do nosso País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Expresso a minha solidariedade à manifestação de V. 
Exª, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Suspendo a sessão, até que tenhamos quó-
rum suficiente.

(A sessão e suspensa às 15 horas e 14 
minutos; e é reaberta às 16 horas 7 e minu-
tos, sob a Presidência do Sr. Senador José 
Pimentel.)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Está reaberta a sessão.

Com a palavra o nobre Senador Lindbergh Farias, 
pelo prazo regimental, tendo em vista que os outros 
oradores inscritos não chegaram e nós lhe daremos 
prioridade.

O SR. LINDBERG FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, acaba 
de terminar uma reunião de líderes de debate sobre 
os royalties, mas creio que nós não vamos conseguir 
sair desta crise se não abrirmos o debate para vários 
outros aspectos da discussão do pacto federativo.

Tenho falado sempre do Fundo de Participação 
dos Estados, porque não dá para descolar o debate 
dos royalties do debate sobre o Fundo de Participa-
ção dos Estados. Não dá para descolar, porque temos 
sempre que discutir a arrecadação total de cada Estado 
e porque aqui, é preciso que se diga, os critérios que 
estão apresentando em substituição ao atual critério 

de divisão dos royalties é o Fundo de Participação 
dos Estados.

E eu quero fazer aqui uma correção histórica. Ao 
falar do FPE, alguns estão falando do Código Tribu-
tário Nacional de 1966, que instituía critérios claros, 
objetivos para a distribuição do FPE, que era 5% da 
área e uma distribuição proporcional à população da 
cidade inversamente proporcional à renda mínima de 
cada cidade.

Pois bem, Sr. Presidente, é preciso que se sai-
ba que, na Lei Complementar nº 62, de 1989, foram 
criadas alíquotas sem critério algum – sem critério – e 
está cheia de distorção. Eu quero apresentar isso aos 
senhores depois.

Trago aqui o voto do Ministro Gilmar Mendes. 
Foi aprovada a inconstitucionalidade dessa divisão 
do Fundo de Participação dos Estados, agora, pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Começo com o voto do Ministro Gilmar Mendes:

A natureza provisória e o caráter emi-
nentemente político dos índices fixados pela 
Lei Complementar nº 62 foram expressamente 
reconhecidos pelo relator do projeto, Deputado 
Firmo de Castro, que, nas razões que embasa-
ram a referida proposta, deixou consignado o 
seguinte: “(...)Optou-se através deste projeto, 
de acordo com a sugestão unânime das Se-
cretarias de Fazenda e de Finanças dos Esta-
dos, fixar-se, provisoriamente, os coeficientes 
individuais de participação de cada unidade 
da Federação no FPE. Isto porque os parâ-
metros básicos, população e inverso da renda 
per capita, hoje [em 1989] desatualizados, não 
proporcionariam o grau de distributividade que 
todos desejam.”

Pois bem, vi muitos aqui argumentando que ha-
via critério, que era população e inverso da renda per 
capita. Eu fiz o cálculo e queria apresentar aos senho-
res – vou entregar para cada Senador. Se for usado o 
critério do Código Tributário Nacional, não bate; não 
bate nem nas regiões. Não é questão da proporção 
8515! O Estado de Goiás, se fosse com o critério do 
Código Tributário Nacional, ganharia mais. O Estado 
de Mato Grosso do Sul também. O Estado do Pará. 

O Estado do Pará, Senador Mario Couto, é um 
dos que mais perdem. O Estado do Pará, se fosse feito 
em 1989 o critério do Código Tributário Nacional, seria 
outro. Pois bem.

Venho a esta tribuna para dizer que este debate 
vai assumindo um caminho que não consigo entender. 
Vamos mudar as regras dos royalties do petróleo e co-
locar no lugar dessas regras o critério de distribuição 
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do FPE, que foi considerado inconstitucional pelo Su-
premo! É esse o debate que estamos presenciando 
nesta Casa. 

Chamo os senhores à razão de alguns argu-
mentos que quero aqui apresentar. Primeiro, do meu 
Estado. É preciso dizer e quero sempre combater o 
argumento de alguns que acham que o Rio de Janeiro 
está nadando em dinheiro. Nós temos a quarta pior ar-
recadação comparada ao PIB do País quando se junta 
tudo: ICMS, FPE e royalties. O FPE do Rio de Janeiro, 
infelizmente, é o segundo mais baixo do Brasil. A alí-
quota é 1,5%. Perdemos também no ICMS porque, no 
debate da Constituinte, quando se discutiram petróleo 
e energia elétrica, o cálculo do ICMS não foi na origem; 
se fosse, nós receberíamos R$8,5 bilhões a mais por 
ano. Não quero entrar nesse debate.

Quero, por fim, apresentar outro número. O que 
a União arrecadou no Estado do Rio de Janeiro em 
2009: R$115 bilhões. Sabem quanto voltou em trans-
ferências constitucionais? R$14 bilhões. O Estado de 
São Paulo: R$204 bilhões. Sabem quanto voltou? R$26 
bilhões. Ou seja, temos uma Federação com grau alto 
de redistribuição por critérios regionais. Esse é um fato 
que quero trazer aos senhores. É injusto! Não dá para 
aceitar que desses R$14 bilhões que estão incluindo 
royalties, de R$115 bilhões arrecadados, entremos 
nesses R$14 bilhões além. 

É esse debate que trago aos senhores para dizer 
o seguinte: nós do Rio de Janeiro temos nos esforça-
do em fazer um diálogo dizendo, ponto número 1: nós 
somos favoráveis a que os Estados não produtores 
recebam agora, nesse instante, nesse momento; não 
só no pré-sal. Nós temos dito isso. Agora, nesse deba-
te federativo que queremos abrir neste País, é preciso 
falar que a União, cada vez mais, concentra recursos 
e concentra arrecadação em suas mãos.

O que nós queremos aqui é dialogar com os 
Estados não produtores. Vamos fazer uma outra pro-
posta, que não signifique um Estado atacar o outro, 
porque, daqui a pouco, vamos ter o debate do FPE 
novamente e sabemos da importância de o FPE ter 
esse caráter redistributivo no País. Esse clima não 
pode existir entre nós.

Então, por este apelo, falo aqui da concentração 
de recursos nas mãos da União.

Quero citar dados aqui dos últimos quatro anos. 
Nos últimos quatro anos, entre 2007 e 2010, a arre-
cadação da União cresceu, em termos reais, 25,9%, 
enquanto as transferências da União aos Estados e 
Municípios cresceram apenas 15%.

A Emenda nº 29, votada agora na Câmara, esta-
beleceu critérios, objetivos para Estados e Municípios 
em relação ao gasto com saúde. Em relação à União, 

não. O Senador Aécio Neves aqui, na semana passa-
da, falou que, em 1980, antes da criação do SUS, o 
Governo Federal contribuía com 75% de tudo o que 
investia em saúde e, agora, com menos de 45%.

Quero trazer outro número. O desequilíbrio fe-
derativo se expressa também em nosso federalismo 
fiscal. No projeto de lei orçamentária para 2012, a 
previsão de arrecadação é de R$980 bilhões, sendo 
que, desses, R$391 bilhões são de impostos e R$529 
bilhões, contribuições.

Vejam que a arrecadação de contribuições su-
pera a de impostos em R$200 bilhões. Por que isso? 
Porque as receitas de contribuição não são divididas; 
ficam integralmente com a União.

Sr. Presidente, quero encerrar minha fala dizendo 
que tenho o maior respeito por V. Exª e queria que o 
senhor entendesse as minhas posições como críticas 
políticas. Eu acho, Presidente – V. Exª pode ajudar 
nisto –, que o debate da Presidenta da República tem 
de ser o debate da Federação.

Estamos com muitos problemas. Os Estados es-
tão penalizados; há uma discussão sobre as dívidas. 
Os Estados estão pagando dívidas entre 17% e 20%. 
Volto a dizer, Presidente – não quero alongar-me aqui, 
mas, falando dos meus argumentos, porque discordei 
politicamente e continuo discordando politicamente 
–, que a Presidenta Dilma e V. Exª têm que buscar o 
debate federativo. E por que eu digo – e concluo, Sr. 
Presidente, sem querer polemizar com V. Exª – que 
o FPE está colado nesse debate dos royalties? Está 
colado pela seguinte questão: nós estamos acaban-
do com os critérios dos royalties para colocar os crité-
rios do Fundo de Participação do Estado. Como falei 
aqui, nesse caso específico, a Lei Complementar de 
89 não tem critério algum. Eu li o voto do Gilmar Men-
des, trouxe outras posições. A Lei Complementar de 
89 estabelece alíquotas fixas, não utiliza o critério do 
Código Tributário Nacional, de 1966. Se utilizasse, nós 
teríamos alguma base. Traz distorções, Sr. Presidente.

Acabo, dizendo a V. Exª isto: sabe o que vai valer 
para a regra do petróleo pelo FPE? O Rio de Janeiro 
é o segundo a menos receber, porque a alíquota do 
Rio do FPE é muito baixa: 1,5%.

Então, reitero aqui meu respeito a V. Exª, mas 
acho que a condução, tanto aqui no Senado quanto 
no Palácio do Planalto, está sendo feita de forma equi-
vocada. A saída não é colocar prazos para votar veto, 
mas chamar todos os governadores e Senadores para 
um grande debate federativo.

Encerro minha fala dizendo que, infelizmente, o 
projeto do Senador Wellington não contribui com essa 
discussão, com a saída para esse impasse. O projeto 
do Senador Wellington, inclusive em relação às regras 
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do pré-sal, acaba com todos os critérios e coloca o 
Fundo de Participação dos Estados...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – ... 
dizendo que o Estado de Goiás tem reclamado muito, 
entrou com uma ação de inconstitucionalidade. O Es-
tado de Mato Grosso do Sul é um dos que recebem 
a menor parcela de FPE do País, porque houve uma 
alíquota fixa. Foi por isso que fiz a crítica ao Presiden-
te do Senado, com todo respeito, porque não dá para 
entender que essa alíquota para um Estado como o 
Maranhão seja de 7,2% e para o Rio de Janeiro seja 
de 1,5%, porque esses critérios não têm razoabilidade.

Encerro minha intervenção, apelando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que construam esse debate, para 
que a Presidenta Dilma possa fazer esse debate fede-
rativo na sua plenitude.

Durante o discurso do Sr. Lindbergh Fa-
rias, o Sr. José Pimentel deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá nova 
redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho 
de 1981, que “Dispõe sobre as atividades do 
médico-residente e trata das contribuições devi-
das aos conselhos profissionais em geral” (pro-
veniente da Medida Provisória nº 536, de 2011).

A Relatora da matéria é a Senadora Lúcia Vâ-
nia, mas ainda não chegou o seu relatório à Mesa, 
de maneira que não podemos submeter a matéria à 
apreciação da Casa.

O Item 2 é da mesma data e tem como Relator o 
Senador Cyro Miranda, que também não apresentou 
o seu relatório.

É o seguinte o item:

Item 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – Sendo assim, a pauta dos nossos trabalhos 
continua trancada e encerro a Ordem do Dia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB - RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – Pela ordem. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB - RR) – 
Antes do encerramento da Ordem do Dia – acho que 
é o mesmo assunto que o Senador Pimentel vai falar, 
portanto vou deixar que ele fale –, temos na Mesa um 
requerimento de urgência da Comissão de Assuntos 
Econômicos que diz respeito ao Supersimples. A ideia 
era só votar o requerimento de urgência e proporíamos 
a V. Exª que pudéssemos votar amanhã as autoridades 
que foram aprovadas. Hoje, somente o requerimento 
de urgência. O Senador Pimentel...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – V. Exª propõe a votação das autoridades hoje?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB - RR) – Não. 
Proponho a votação das autoridades amanhã. Em en-
tendimento com os líderes – nós já mantivemos contato 
com a oposição –, votaríamos amanhã, porque ainda 
não estará entregue o relatório das medidas provisórias. 
Portanto, amanhã não teremos medidas provisórias 
para votar. Votaríamos, então, as autoridades. Hoje, o 
Senador Pimentel vai apresentar uma questão impor-
tante, que é a questão do requerimento de urgência. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE) – Sr. 
Presidente. 

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE) – É no 
mesmo sentido do Líder Romero Jucá. Estamos pe-
dindo a votação da urgência ao PLC nº 77, de 2011, 
que a Comissão de Assuntos Econômicos já aprovou, 
está na pauta da Ordem do Dia. Eu pediria a V. Exª a 
gentileza de colocá-la em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – V. Exª será atendido. Colocarei imediatamente.

O requerimento está na Mesa. É um requerimen-
to de urgência assinado por diversos Parlamentares, 
feito pela Comissão de Assuntos Econômicos. O re-
querimento é da própria Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. De maneira que vou submetê-lo ao Plenário.

É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2011

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 336, II, do art. 338, IV, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2011-Com-
plementar, que altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 123/2006, e dá outras providências.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Senador José Pimentel.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB - 
AP) – Os que estiverem de acordo com o requerimento 
de urgência para o Projeto de Lei nº 77, da Câmara, 
Complementar, que altera dispositivos da Lei nº 123 e 
dá outras providências, Senadores e Senadoras que 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão legislativa ordinária, logo que a nossa 
pauta estiver destrancada.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, uma outra questão eu gostaria de levantar 
que talvez a Mesa pudesse esclarecer.

Houve um requerimento do Senador Ricardo Fer-
raço pedindo audiência da Comissão de Constituição 
e Justiça para o Projeto de Resolução nº 72. V. Exª 
recebeu uma questão de ordem, feita pelo Senador 
Demóstenes e pelo próprio Senador Ricardo Ferraço, 
e determinou que esse processado fosse à CCJ. 

Queria saber se esse requerimento já foi votado 
ou se ainda se encontra sobre a Mesa, de audiência 
da CCJ. Se não tiver sido votado ainda eu solicitaria 
que pudesse ser votado também para ser remetido, o 
Projeto de Resolução nº 72, à Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sendo competência da Presidência (art. 101,I), 
a própria já deferiu o requerimento do Senador Ferraço.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011

Nos termos da alínea 12, Inciso II do art. 255 e 
em razão das disposições contidas nos Incisos I e III 
do art. 104-A, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, requeiro que o Projeto de Resolução do Senado 
de Nº 72, de 2010, seja apreciado pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR .

Justificação

Tendo em vista a relevância do conteúdo da ma-
téria, aos interesses dos Estados que compõem a 
União Federativa Brasileira, pede-se que o Projeto de 
Resolução do Senado de Nº 72, de 2010 seja aprecia-
do pela CDR onde será argüido conforme a seguinte 
disposição do Regimento Interno do Senado Federal:

“Art. 104-A À Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo compete opinar 
sobre matérias pertinentes a:

I – proposições que tratem de assuntos 
referentes às desigualdades regionais e às 
políticas de desenvolvimento regional, dos 
Estados e dos Municípios;

III – programas, projetos investimentos 
e incentivos voltados para o desenvolvimento 
regional;”

Consideramos que o Projeto de Resolução do 
Senado de Nº 72, de 2010, é uma iniciativa que fere 
a capacidade dos estados brasileiros em incentivar o 
desenvolvimento econômico em suas regiões, razão 
pela qual é imprescindível que a Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo do Senado Federal tenha 
condição de discutir e dar parecer sobre a proposição. 
Não é demais lembrar que o Senado Federal é a Casa 
da Federação Brasileira e a CDR o seu fórum perma-
nente onde são discutidas as iniciativas com efeito no 
desenvolvimento das regiões do Brasil.

Um Projeto de Resolução do Senado não deveria 
abrigar conteúdos violadores do espírito federativo, mui-
to menos com origem externa ao ambiente do Senado 
e principalmente quando lavrado sob encomenda do 
executivo, da administração da União, que tem con-
flitos de interesses com as administrações estaduais.

Nesse aspecto, o PRS 72 se torna uma propo-
sição de caráter oportunista, cuja autoria intelectual 
é confessadamente do Ministério da Fazenda. Não é 
fruto de uma discussão federativa, muito ao contrario, 
traduz a visão do poder executivo federal, que mais 
uma vez tenta artifícios para fazer prevalecer sua ótica 
enquanto submete o parlamento à sua vontade. Utiliza-
-se da condição especial de resolução do Senado Fe-
deral para malevolamente restringir a discussão sobre 
o assunto, acreditando que, com a cumplicidade de uns 
poucos e a distração de muitos, poderá obter sucesso 
em seu atentado à independência de discernimento 
dos entes federados do Brasil. 

O poder executivo tem, ao longo do tempo, su-
cumbido à tentação de centralizar em si as decisões 
sobre instrumentos que sejam incentivadores de de-
senvolvimento regional, subtraindo dos estados brasi-
leiros a prerrogativa que têm naturalmente, de discernir 
sobre o que é melhor aos seus inalienáveis interesses. 
É uma visão ditatorial, que segue a inércia comporta-
mental do período da chamada ditadura militar, em que 
o parlamento brasileiro, completamente subjugado, era 
um mero tabelionato das discriminações emitidas pelo 
comandante do poder executivo da vez. 

A explicação para a iniciativa do Projeto de Re-
solução do Senado de Nº 72, de 2010, dada por seus 
idealizadores primários, é que seria um poderoso ins-
trumento para a extinção da chamada guerra fiscal. 
Entretanto, desconsidera a capacidade dos estados 
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em decidir o que deve ou não ser incentivado, atra-
vés de diminuição da tributação do ICMS que lhes 
seja devido a partir das operações comerciais das 
atividades econômicas situadas localmente. Capa-
cidade essa que ao longo desses anos tem obtido 
mais sucesso do que toda a profusão de políticas de 
desenvolvimento regional dos sucessivos governos 
da união. Isso parece imperdoável à burocracia fe-
deral, em permanente busca de auto-afirmação de 
sua importância. 

A intransferível e discricionária capacidade 
dos estados em decidir sobre sua receita tributária 
tem provocado um louvável e salutar efeito, que é 
a descentralização dos investimentos em empreen-
dimentos privados ao longo do território brasileiro. 
Resultado que os governos da União não conse-
guiram porque são sempre pressionados por uma 
enorme diversidade de interesses políticos e regio-
nais mais influentes. 

Evidentemente existem alguns estados que se 
consideram locomotivas do país, e então rebocado-
res dos outros, que, em sua ótica conservadora, de-
vem ser conduzidos como se fossem incapazes de 
gerir o próprio destino. E mais do que isso, deveriam 
também se conformar em ser destino de remessas de 
produtos e não evoluir para a condição de fabricante 
desses produtos. 

Evidentemente que esses interesses conserva-
dores têm sua materialização em sucessivas tentati-
vas de manter a hegemonia à qual se consideram de 
inquestionável direito. Que assim seja reconhecida 
essa absoluta e incontestável prerrogativa em defen-
der seus interesses.

Entretanto, esse mesmo direito não pode ser 
retirado dos demais estados brasileiros que também 
podem e devem discutir à exaustão onde começam e 
terminam os direitos de cada um dos membros da Fe-
deração Brasileira. É a lógica que permite e até induz 
que a discussão seja ainda travada no âmbito da CDR, 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do 
Senado Federal, que é também o fórum qualificado 
para discutir quais serão os impactos causados nos 
desenvolvimentos regionais a partir da vigência dos 
termos propostos no conteúdo do Projeto de Resolu-
ção do Senado de Nº 72.

Esse é o motivo pelo qual apresentamos este 
Requerimento.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

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.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.
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(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.)

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 dispõe sobre 
royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
concessão no mar territorial, na zona econô-
mica exclusiva e na plataforma continental, e 
sobre royalties devidos sob o regime de parti-
lha de produção, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;

– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
a exploração e a produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob 
o regime de partilha de produção, em áreas do 
pré-sal e em áreas estratégicas, altera disposi-
tivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 
dá outras providências (exploração, produção, 
royalties e comercialização do petróleo).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, 
do Senador João Vicente Claudino, que altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 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 dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabele-
cer que os royalties serão aplicados, priorita-
riamente, em segurança pública.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-
to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art. 
49-A na mesma lei para destinar parcela dos 
royalties à conservação da floresta amazônica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
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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 
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 
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166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do pe-
tróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo 
e dá outras providências”, para introduzir mu-
danças nas regras de distribuição dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– 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 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 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, para determinar nova distri-
buição dos royalties e da participação especial 
decorrentes da exploração de petróleo e gás 
natural entre os entes federativos.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

–de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabele-
ce normas complementares para a execução 
do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº 
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá ou-
tras providências.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União a título de royalties e participação 
especial pela exploração de petróleo serão 
destinados ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 distribuição 
de parcela dos royalties referentes à lavra de 
petróleo ou gás natural ocorrida em platafor-
ma continental.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 
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União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 Se-

nadores, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para dispor sobre os royal-
ties e a receita da comercialização relativos ao 
regime de partilha de produção.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, 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

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 

na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

34 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
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neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

35 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

36 
REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007; 
e 182, de 2009, por regularem matérias cor-
relatas (distribuição de conteúdo brasileiro por 
meio eletrônico).

37 
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vâ-
nia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (direitos dos usuários de serviços de 
transporte aéreo).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142, de 2009, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 240 e 510, de 
2007, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – O requerimento que acaba de ser lido será pu-
blicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente, 
nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.220, DE 2011

Com fundamento no disposto no art. 258, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
tramitação conjunta do Projeto Lei do Senado nº 481 
de 2011, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para dispor sobre 
os crimes de constrangimento e de ameaça praticados 
por meio das redes sociais presentes na rede mundial 
de computadores – INTERNET.”, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 484, de 2011, que “Altera o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para dispor sobre os crimes de calúnia, difamação e 
injúria praticadas na rede mundial de computadores – 
INTERNET.”, por tratarem de temas correlatos.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Braga.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.221, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas, 
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as seguin-
tes informações discriminadas para as datas base de 
31 de dezembro de 2006 e 30 de setembro de 2011, 
relativas ao Banco do Brasil, sociedade de economia 
mista vinculada àquela autoridade:

1. local de funcionamento de cada uma das Diretorias 
ou Unidade estratégicas da entidade;

2. dotação de empregados da entidade na Direção 
Geral do Banco no Distrito Federal e no Estado 
de São Paulo nas datas acima e a previsão futura;

3. número de vagas da entidade transferidas do Dis-
trito Federal para São Paulo;

4. número de vagas, Divisões e Gerências Executivas 
transferidas da Direção Geral em Brasília para 
São Paulo, especialmente para as Diretorias de 
Crédito; Comercial; e de Seguridade;

5. número de vagas, Divisões e Gerências Executivas 
transferidas da Direção Geral em Brasília para o 
Rio de Janeiro, especialmente para a Diretoria 
Internacional;

6. número de vagas transferidas de outras unidades 
Federativas para São Paulo, especialmente para 
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as seguintes áreas: Diretoria de Mercado de Ca-
pitais; Diretoria de Suporte Operacional (CSO); 
BB Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários;

7. se há previsão de número de vagas, Divisões e 
Gerências Executivas a serem transferidas da 
Direção Geral em Brasília para São Paulo, es-
pecialmente para a Diretoria de Comunicação 
e Marketing;

8. número de Diretorias ou áreas novas criadas em 
São Paulo no período acima e se houve transfe-
rência de Brasília para São Paulo de equipe que 
formula estratégias;

9. de forma individualizada, número de reuniões de 
Diretoria Executiva, Conselho Diretor, Comitês 
e Comissões que, nesse período, aconteceram 
em São Paulo e em Brasília.

Justificação

Recentemente, a imprensa noticiou que o Banco 
do Brasil está esvaziando a sua sede no Distrito Federal 
ao transferir um terço das diretorias para São Paulo.

Trata-se de informação preocupante para a capital 
do País, cuja precisão e extensão impõe-se verificar.

Assim, estamos encaminhando o presente re-
querimento de informações ao Ministro da Fazenda, 
a quem está vinculado o Banco do Brasil, para obter 
os dados corretos sobre a matéria e permitir a atua-
ção dos parlamentares do Distrito Federal no assunto.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 1.222, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas, 
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as se-
guintes informações discriminadas por ano, relativas à 
Caixa Econômica Federal, empresa pública vinculada 
àquela autoridade:

1. local de funcionamento de cada uma das Diretorias 
da entidade nos últimos cinco anos;

2. número de empregados da entidade lotados no 
Distrito Federal nos últimos cinco anos;

3. número de empregados da entidade transferidos 
do Distrito Federal para outras unidades da Fe-
deração nos últimos cinco anos;

4. relação de imóveis locados ou adquiridos pela CEF 
destinados a unidades administrativas nos últi-
mos cinco anos.

Justificação

Recentemente, a imprensa noticiou que a Caixa 
Econômica Federal, a exemplo do que vem ocorrendo 
com o Banco do Brasil, está esvaziando a sua sede no 
Distrito Federal ao transferir, inclusive, grande parte da 
divulgação de informações sobre a instituição, como 
balanços e estatísticas, para São Paulo. 

Trata-se de informação preocupante para a capital 
do País, cuja precisão e extensão impõem-se verificar.

Assim, estamos encaminhando o presente reque-
rimento de informações ao Ministro da Fazenda, a quem 
está vinculada Caixa Econômica Federal, para obter 
os dados corretos sobre a matéria e permitir a atua-
ção dos parlamentares do Distrito Federal no assunto.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 90, incisos IX e X, 
e o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam prestadas, pelo Ministro da Educação, 
as seguintes informações:

a) Qual a finalidade e a quem se destina 
o Edital SERES nº 01/2011?

b) Quais Instituições de Educação Supe-
rior – IES, mantidas e/ou geridas pela iniciativa 
privada, atualmente sob o poder regulatório 
dos sistemas estaduais de ensino, já ingres-
saram no MEC com solicitação objetivando 
a migração para o sistema federal, conforme 
Edital SERES nº 01/2011, publicado em 12 de 
agosto de 2011?

c) O Edital nº 01/2011 condiciona a sus-
pensão das atividades das IES enquanto trami-
ta o processo de migração do sistema estadual 
de ensino para o sistema federal?

d) Qual a razão de o MEC ter ingres-
sado da justiça com pedido de liminar para a 
suspensão do vestibular do ITPAC – Instituto 
Presidente Antônio Carlos – Faculdade de 
Medicina de Garanhuns/PE, uma vez que o 
item 2.2.1 do Edital nº 01/2011 assegura a 
continuidade e a regularidade das atividades 
desenvolvidas pelas Instituições de Educação 
Superior, até a deliberação do órgão federal 
quanto à migração do sistema estadual para 
o sistema federal?
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e) Existe alguma outra IES que tenha 
sido credenciada pelo sistema estadual de 
ensino, tenha requerido o recredenciamento 
pelo sistema federal e esteja com as ativida-
des suspensa por iniciativa da SERES/MEC?

f) Uma vez que o Parecer nº 407, de 
2011, da AGU/CGEPD/MEC, confere ao ITPAC 
igualdade de condições com as demais Ins-
tituições de Educação Superior pertencentes 
aos sistemas estaduais de ensino que tenham 
requerido a migração para o sistema federal, 
por que apenas o ITPAC – pelo que se tem 
noticia – teve as suas atividades suspensas, 
quando o próprio MEC realizou 5 vistorias na 
referida IES e avaliou com nota 4 (numa escala 
que vai de 1 a 5) as condições de funciona-
mento da instituição?

g) Como o MEC pretende sanar o pre-
juízo causado aos mais de 1.000 alunos que 
se inscreveram no Vestibular do ITPAC de 
Garanhuns/PE, realizaram as provas e agora 
estão impedidos de conhecer o resultado das 
mesmas em razão de decisão judicial provo-
cada pelo MEC?

Justificação

Com o propósito de regulamentar os efeitos da 
decisão do Supremo Tribunal Federal, respondendo à 
ADIN nº 2501, o Ministério da Educação decidiu publi-
car o Edital nº 01/2011, objetivando regulamentar os 
procedimentos do regime de sistemas, necessários ao 
cumprimento da legislação nacional pertinente, defi-
nindo a forma como as instituições de educação supe-
rior preponderantemente mantidas e/ou geridas pela 
iniciativa privada, atualmente sob o poder regulatório 
dos sistemas estaduais de ensino, serão submetidas 
ao regramento federal.

O Instituto Tocantinense Presidente Antonio Car-
los, mantenedora da Faculdade de Medicina de Gara-
nhuns/PE (FAMEG), entregou em 16 de setembro de 
2011 todos os documentos exigidos pelo MEC para a 
migração do sistema estadual de ensino para o siste-
ma federal, cumprindo rigorosamente as normas es-
tabelecidas pelo referido edital.

Através do Parecer nº 407, de 2011, da AGU/CGE-
PD/MEC, for conferida ao ITPAC igualdade de condi-
ções com as demais instituições de educação superior 

pertencentes aos sistemas estaduais de ensino que 
tenham requerido a migração para o sistema federal.

O item 2.2.1 do Edital nº 1/2011 do MEC asse-
gura a continuidade e a regularidade das atividades 
desenvolvidas pelas instituições de educação supe-
rior que ingressaram com o pedido de migração para 
o sistema federal até a deliberação do órgão federal.

O MEC realizou 5 vistorias na FAMEG e avaliou 
como adequadas as condições de ensino oferecidas 
pela IES para o Curso de Medicina.

Após todos esses fatos, para espanto do ITPAC, 
o MEC ingressou na justiça com pedido de liminar para 
suspender o vestibular da FAMEG.

A iniciativa causou estranheza, pois o ITPAC 
ingressou com o pedido de migração para o sistema 
federal de ensino cumprindo todas as exigências do 
Edital do MEC, edital esse que assegura a continuida-
de das atividades até a deliberação final.

Não se tem notícia de que outra instituição de 
educação superior também tenha tido as suas ativi-
dades suspensas por força de determinação judicial 
provocada pelo MEC, o que demonstra tratamento di-
ferenciado para casos similares, sendo que o próprio 
MEC conferiu ao ITPAC igualdade de condições com 
as demais IES.

Ao ITPAC só restou buscar na justiça a garantia 
dos seus direitos e a reparação pelos danos sofridos 
com a suspensão do vestibular depois de iniciado o 
certame. Ocorre que, enquanto o judiciário não se ma-
nifesta quanto ao mérito da ação, o prejuízo pode ser 
insanável principalmente para os mais de 1000 alunos 
que se inscreveram no vestibular de medicina, reali-
zaram as provas, e agora estão impedidos de conhe-
cer o resultado de seus exames por força da liminar 
obtida pelo MEC.

Diante do exposto, estamos apresentando o pre-
sente requerimento, com o objetivo de esclarecer as 
ações e iniciativas do MEC no que diz respeito à mi-
gração das instituições de educação superior dos sis-
temas estaduais para o sistema federal.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2011. 
– Senador Vicentinho Alves,
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 48ª Reunião Ordinária da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Or-
dinária da 54ª Legislatura.

Submeto à apreciação do Plenário a proposta 
de dispensa de leitura e a aprovação da Ata da reu-
nião anterior.

As Sras. e os Srs. Senadores que estiverem de 
acordo permaneçam como estão, e os contrários, se 
manifestem. (Pausa.)

Aprovada.
Há um pedido originado de um acordo de relato-

res e autores sobre os Itens 1 e 2 da pauta para que 
a gente postergue a leitura para uma próxima reunião. 
Se os Srs. Senadores concordam, nós procederemos 
dessa forma.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Senador Vicentinho.

O SR PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, Senador.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Presi-
dente, encontra-se sobre a mesa um requerimento de 
nossa autoria, e eu solicito de V. Exa a possibilidade 
de incluí-lo na pauta.

O SR PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador, a sua reivindicação está 
aceita, e V. Exa está com a palavra para explicar o seu 
requerimento.

O SR VICENTINHO ALVES (PR —TO) – Pois 
não, Presidente.

Sras e Srs. Senadores, este requerimento trata 
de um assunto que não se refere diretamente ao nosso 
Estado do Tocantins, Estado do Senador João Ribei-
ro e nosso. Trata da Faculdade de Medicina de Gara-
nhuns. Por se tratar de uma instituição que já existe 
no Tocantins e de muita credibilidade, que é o ITPAC, 
apresento este requerimento.

Consultados, todos os Senadores de Pernambu-
co mostraram-se de acordo.

A faculdade ITPAC, que é o Instituto Presidente 
Antonio Carlos, conceituadíssima em Minas Gerais e no 
Tocantins, instalou-se em Pernambuco, com a Faculda-
de de Medicina de Garanhuns. Agora encontra-se com 
problema junto ao Ministério de Educação e Cultura.

Portanto, nós apresentamos este requerimento 
no sentido de que o Instituto Tocantinense Presidente 
Antonio Carlos, mantenedora da Faculdade de Gara-
nhuns – por isso o nosso pleito – entregou em 16 de 
setembro de 2011 todos os documentos exigidos pelo 
MEC para migração do sistema estadual de ensino 
para o sistema federal, cumprindo rigorosamente, Sr. 

Presidente, Sras e Srs. Senadores, as normas esta-
belecidas pelo referido edital.

Por meio do Parecer nº 407, de 2011, foi confe-
rida ao ITPAC igualdade de condições com as demais 
instituições de educação superior pertencentes aos 
sistemas estaduais de ensino que tenham requerido 
a migração para o sistema federal.

O item 222.2.1 do Edital nº 1, de 2011, do MEC, 
assegura, Sr. Presidente, a continuidade e a regulari-
dade das atividades desenvolvidas pelas instituições 
de educação superior que ingressaram com o pedido 
de migração para o sistema federal ate a deliberação 
do órgão federal.

O MEC, por sua vez, realizou cinco vistorias na 
Faculdade de Garanhuns, Sr. Presidente, e avaliou 
como adequadas as condições oferecidas pelo insti-
tuto para o curso de Medicina.

Após todos esses fatos, para espanto do ITPAC, 
o MEC ingressou na Justiça com pedido de liminar 
para suspender vestibular da Faculdade de Medicina 
de Garanhuns, mesmo com os mais de mil alunos que 
prestaram o vestibular.

A iniciativa causou estranheza, pois o ITPAC 
ingressou com o pedido de migração para o sistema 
federal de ensino, cumprindo todas as exigências do 
edital do MEC, edital esse que assegura a continuida-
de das atividades até a deliberação final.

Não se tem notícia, Sr. Presidente, de que outra 
instituição de ensino superior também tenha tido as 
suas atividades suspensas por força de determinação 
judicial provocada pelo MEC, o que demonstra trata-
mento diferenciado para casos similares, sendo que o 
próprio MEC conferiu ao ITPAC igualdade de condições 
com os demais institutos de ensino superior.

Ao ITPAC só restou buscar na Justiça a garantia 
de seus direitos e a reparação pelos danos sofridos 
com a suspensão do vestibular depois de iniciado o 
certame. Ocorre que, enquanto o Judiciário não se ma-
nifesta quanto ao mérito da ação, o prejuízo pode ser 
insanável, principalmente para os mais de mil alunos 
que se inscreveram no vestibular de Medicina, reali-
zaram as provas e, agora, estão impedidos de conhe-
cer o resultado dos seus exames por força de liminar 
obtida pelo MEC.

Diante do exposto, estamos apresentando o pre-
sente requerimento, com o objetivo de esclarecer, com 
a máxima urgência, as ações e iniciativas do MEC no 
que diz respeito à migração de instituições de educação 
superior dos sistemas estaduais para o sistema federal.

Sr. Presidente, concluindo, o que nos faz apre-
sentar e reafirmar esse requerimento é o fato de se 
tratar de uma instituição de bastante credibilidade em 
Minas Gerais, no Tocantins e também no Estado de 
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Pernambuco – inclusive a minha filha faz Medicina na 
nossa cidade de Porto Nacional. Na cidade do Senador 
João Ribeiro, Araguaína, no nosso Estado de Tocantins, 
o ITPAC também funciona, há muitos anos, formando 
a nossa juventude com bastante credibilidade. Isso é 
que nos faz apresentar esse requerimento, pedindo, 
naturalmente, o apoiamento de todos os demais Se-
nadores e das Senadoras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Em discussão o requerimento do Se-
nador Vicentinho.

Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Sr. Presiden-

te, Sras e Srs. Senadores, aproveitando essa deixa do 
Senador Vicentinho, eu também conheço bem esse 
assunto exatamente porque os diretores do ITPAC, do 
Instituto Antônio Carlos, que está instalado no Tocan-
tins desde o início do nosso Estado, são pioneiros, e, 
na minha cidade de Araguaína, nós temos a ITPAC de 
Araguaína, com mais de 5 mil alunos.

A informação que eu posso dar é que, na ver-
dade, a gente tem realmente que apoiar e discutir, 
porque, na minha cidade, por exemplo, a instalação 
dessa faculdade que não é só de Medicina, mas de 
vários outros cursos – há mais de quinze cursos – deu 
outra vida para a cidade. Muita gente tem esse conhe-
cimento de perto, inclusive uma filha do Senador Ciro 
Nogueira se formou lá em Araguaína. Nós temos aqui 
várias... Já foram vários formandos em vários cursos, 
mas, sobretudo, no curso de Medicina.

Aliás, Sr. Presidente, há uma coisa que eu vou ter 
que requerer, e já deveria ter feito isto: uma audiência 
pública com o Ministro da Educação e com o Ministro 
da Saúde para a gente discutir esse negócio de fa-
culdade de Medicina no Brasil, porque, por exemplo, 
há alguns Estados – no Estado do Pará, por exemplo, 
só há Faculdade de Medicina, Senador Mozarildo, na 
Universidade Federal. Não há em nenhuma faculdade 
particular. Há na estadual, mas não há em nenhuma 
particular.

O que é que acontece? É um Estado muito gran-
de que está, inclusive, preparando-se para dividir-se 
em três. Não sou Senador do Pará, mas conheço bem, 
devido a minha relação próxima – a Senadora Mari-
nor, se estiver aqui pode falar sobre isso, mas acho 
que não está. Portanto, sei que nós precisamos ter 
qualidade no ensino, nós temos de ter as faculdades 
fortalecidas com toda a transparência, mas há uma 
dificuldade imensa, eu já tenho discutido isso com o 
MEC: inúmeras vezes eu já fui ao MEC para discutir 
essa questão de Faculdade de Medicina.

Há, realmente, um verdadeiro trabalho para se 
proibir a instalação de novas faculdades de medicina 
no Brasil, como também com as faculdades de direito. 
E é preciso fazer com critério? É, é preciso fazer com 
critério. É preciso estabelecer critérios? É preciso, mas 
não pode haver a proibição por antecipação.

Então, o que vejo acontecer lá em Garanhuns é 
que esse problema já vem de algum tempo – por sinal, 
Garanhuns é a cidade do Presidente Lula, se não es-
tou enganado, a cidade onde ele nasceu. Já conversei 
com os diretores da ITPAC, há pessoas do Tocantins 
que foram para lá fazer vestibular, então, direta ou in-
diretamente, Sr. Presidente, nós estamos nos envol-
vendo sempre com essa questão de faculdades, mas, 
sobretudo, com as faculdades de medicina.

O SR VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Os Se-
nadores de Pernambuco, os três, têm conhecimento 
e são solidários.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Os 
Senadores de Pernambuco, diz-me aqui o Senador 
Vicentinho, os três têm conhecimento.

Senador Vicentinho, acho que ninguém da classe 
política, Senadores, Deputados, prefeitos, governa-
dores podem ficar contra a situação de instalação de 
uma faculdade desde que ela cumpra as determina-
ções do MEC.

E como está dizendo o requerimento de V. Exª, 
ela está cumprindo.

Então, nós precisamos dessa informação rápi-
da. E até aproveito, Sr. Presidente, para propormos 
uma audiência pública a fim de discutir essa questão 
de curso superior no Brasil, sobretudo, a questão das 
faculdades de medicina no Brasil.

Nós precisamos esclarecer isso, até para termos 
informações, quando formos ao MEC pedir alguma 
coisa, sabermos o que estamos pedindo.

Vou apresentar o requerimento e vou pedir o 
apoiamento desta Comissão. Apresento hoje ainda 
esse requerimento. Não sei se tenho de preparar um 
requerimento.

Eu preparo um requerimento para pedirmos uma 
audiência pública o mais rapidamente possível, porque 
não é possível: há cursos que enrolam 8, 10, 15 anos 
e não resolvem! Às vezes, é emperrado, muitas vezes 
sem muita argumentação e sem uma justificativa forte.

Acho que a população é que tem de ser protegida, 
Sr. Presidente. A população é que tem de ser atendida!

Por isso, sou totalmente favorável ao requeri-
mento do Senador Vicentinho Alves e peço apoio dos 
demais Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Em discussão o requerimento de infor-
mação do Senador Vicentinho.
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Para discutir, concedo a palavra ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu quero dizer, até aproveitando também a fala do 
Senador João Ribeiro, que é verdade que precisamos 
discutir essa questão dos cursos de Medicina.

O meu Estado é até privilegiado: é um Estado 
pequeno, que tem um curso de Medicina que já for-
mou várias turmas.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Mozarildo, eu vou passar a 
exigir carteira de motorista para os cadeirantes aqui 
na Comissão.

Eles estão atravancando o sistema!
Continue com a palavra, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Então, quero justamente dizer, como eu estava di-
zendo, que o meu Estado é, inclusive, privilegiado, por-
que, sendo um Estado pequeno no extremo norte, tem 
uma Faculdade de Medicina na Universidade Federal. 
Tive a honra de participar da elaboração do projeto, 
mas é fato que a distribuição dos cursos de Medicina 
é concentrada no Sul e no Sudeste.

Portanto, é um dos fatores que leva ao fato de 
que, embora no Brasil, como País, haja mais médicos 
até do que o recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde, esses médicos estejam concentrados no 
Sul e no Sudeste.

Portanto, eu sou favorável ao requerimento do 
Senador Vicentinho e também à proposta do Senador 
João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não havendo mais quem queira dis-
cutir, em votação o requerimento de informação do 
Senador Vicentinho.

Os Senadores que concordam permaneçam como 
estão; os contrários se manifestem. (Pausa.)

No momento, nós temos quórum para decisões 
terminativas.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Então, eu pretendo ultrapassar aqui o 
Item 3 e partir para o Item 4, do Deputado Ayrton Xe-
rez, que tem como Relator o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, que está com a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pro-
jeto de lei do Deputado Ayrton Xerez estabelece a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos de educação 
básica de manter seus alunos em suas dependências, 
no respectivo turno em que estejam matriculados, no 
caso de falta de professores, consoante o art. 1º.

A proposição prescreve, no seu art. 2º, que, no 
caso da falta de professores, “os alunos deverão rece-
ber atividades complementares de ensino, respeitando-
-se a faixa etária e a grade curricular de cada série.”

O art. 3º determina que a vigência da lei proposta 
seja imediata à publicação.

A proposição é justificada em razão de notícias 
frequentes sobre alunos da rede pública de ensino 
que, logo após entrarem no estabelecimento de en-
sino, reencaminhados a suas casas em decorrência 
da falta de professores, colocando-os em situação de 
vulnerabilidade por diversos motivos.

Quanto ao mérito – passo direto ao mérito –, 
compartilhamos com o autor dessas preocupações. É 
imprudente, indevido e equivocado que os alunos da 
rede de educação básica sejam encaminhados para 
suas casas quando ha falta de professores, muitas 
vezes sem que os pais ou os responsáveis sejam co-
municados. Vale aqui lembrar que a tutela das crian-
ças e adolescentes matriculados na rede pública é 
responsabilidade direta do Estado, dos respectivos 
estabelecimentos de ensino.

Para garantir a proteção dos estudantes, a pro-
posição, no seu art. 1º, torna obrigatório o dever das 
escolas da rede pública de manter seus alunos durante 
todo o turno em que estão matriculados.

Estamos plenamente de acordo, também, com 
a proposição do autor, quando, no art. 2º, determina 
que, mantidos os estudantes nas dependências dos 
estabelecimentos, na falta de professores, sejam-lhes 
oferecidas atividades complementares de ensino que 
respeitem a faixa etária e a grade curricular de cada 
sala.

Concluímos que a proposta é matéria de grande 
importância social.

E, quanto à emenda do Senador Valter Pereira, 
que sugere o uso da expressão “no caso da eventual 
falta dos professores” em substituição a “no caso da 
falta de professores”, no art. 1º, in fine, da proposição, 
não acreditamos ser necessária a modificação.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.224, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno e, ouvido o Plenário, que seja consignado, 
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nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Piauí, pelos 120 anos de criação. 

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao 
conhecimento do Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Piauí, Desembargador Edvaldo Pereira 
de Moura.

Justificação

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí come-
mora, neste mês de outubro, 120 anos de sua criação, 
que se deu através do Decreto nº 1, de 10-6-1891, 
onde o então Governador, Gabriel Luís Ferreira, fixou 
o dia 1° de outubro de 1891 para a instalação solene 
do Tribunal de Justiça. Três dias após esse decreto fo-
ram nomeados os cinco primeiros desembargadores do 
Tribunal. E, já em 9-10-1891, por meio do Decreto n° 
6, foi organizada a Justiça Piauiense, adotando-se no 
Tribunal o regimento interno da Relação do Maranhão, 
no que fosse aplicável, sem contar que nesta mesma 
data ocorria a primeira sessão ordinária.

O TJ-PI, ao longo da história, tem atuado forte-
mente na busca incessante pela justiça, a todo custo, 
interpretando e aplicando a lei no que lhe for cabível. 
Para tanto, diante de tantas dificuldades e glórias vi-
vidas no decorrer de sua trajetória, os desembarga-
dores sempre atuam no intuito máximo de lutar pelo 
fim da desigualdade social, ponto passivo este que se 
faz urgente na corrida diária para o alcance da melhor 
prestação jurisdicional no Piauí.

No meu Estado, o TJ-PI vem atuando exemplar-
mente em sua missão primordial de aplicar com ex-
celência a legislação necessária aos inúmeros casos 
que diariamente ingressam na sua seara de trabalho. 
Para isso, tem investido incansavelmente na qualifica-
ção de seu quadro funcional sem contar no processo 
continuado de modernização tecnológica, como ferra-
menta importante na melhoria da qualidade do serviço 
prestado à sociedade piauiense.

Faço questão de retribuir com esta singela lem-
brança a homenagem que me foi prestada no último 
dia 2 de outubro, onde, em sessão solene de come-
moração dos 120 anos da Corte Maior de Justiça do 
Estado Piauí, juntamente com várias outras persona-
lidades do meu Estado, fui agraciado com o Colar do 
Mérito Judiciário, colar este entregue a personalidades 
que tenham prestado serviços ao Judiciário piauiense.

Diante de tudo que foi exposto aqui, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Piauí, na pessoa do Desembarga-
dor Presidente Edvaldo Pereira de Moura, é merecedor 
desta homenagem por esta Casa. Gostaria que também 
fosse retransmitido aos demais desembargadores: Desª 
Rosimar Leite Carneiro, Desª Eulália Maria Pinheiro, 
Des. Augusto Falcão Lopes, Des. Luiz Gonzaga Bran-

dão de Carvalho, Des. Raimundo Nonato da Costa 
Alencar, Des. José Ribamar Oliveira, Des. Fernando 
Carvalho Mendes, Des. Haroldo Oliveira Rehem, Des. 
Raimundo Eufrásio Alves Filho, Des. Joaquim Dias de 
Santana Filho, Des. Francisco Antônio Paes Landim Fi-
lho, Des. Sebastião Ribeiro Martins, Des. José James 
Gomes Pereira, Des. Erivan José da Silva Lopes, Des. 
Pedro de Alcântara Macêdo e Des. José Francisco do 
Nascimento, a todos os juízes e demais servidores 
que atuam no Estado do Piauí, este Voto de Aplauso.

Sala das Sessões, de outubro de 2011. – Sena-
dor João Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício GSMCOU – 203/2011

Brasília, 3 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Em despacho exarado no Ofício nº 63 AFEPA/

DNU/PARL ONU, DO Senhor Ministro das Relações 
Exteriores, cópia anexa, fui indicado por Vossa Exce-
lência para participar, na qualidade de observador par-
lamentar, dos trabalhos da 66ª Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, na Cidade de Nova Iorque. Entretanto, 
impossibilitado de afastar-me do País, por motivo de 
saúde de meu filho, menor de idade, venho manifestar-
-lhe o motivo pelo qual deixo de acatar sua designação.

Contando com a sua compreensão, aproveito a 
oportunidade para reafirmar-lhe meus protestos da 
mais alta estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Márcio Couto.

Ofício nº 63 AFEPA/DNU/PARL ONU

Brasília, 18 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Seguindo a tradição da diplomacia parlamentar 

brasileira, tenho a honra de transmitir a Vossa Exce-
lência convite para que 9 Senadores participem, sem 
ônus para o Itamaraty, na qualidade de observadores 
parlamentares, dos trabalhos da 66ª Assembléia-Geral 
das Nações Unidas, que se realizará no período de 13 
de setembro a 12 de dezembro de 2011, em Nova York.

2. Como em anos anteriores, o período ideal para 
participação parlamentar são os meses de outubro 
e novembro. Em outubro, os parlamentares poderão 
acompanhar os debates sobre os temas das seis Co-
missões da Assembléia-Geral. Em novembro, poderão 
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acompanhar alguns debates e a adoção das resolu-
ções negociadas.

3. Encaminharei, tão logo disponível, a programa-
ção completa das atividades da 66ª Assembléia-Geral 
das Nações Unidas.

Fls. 2 do Ofício nº 63 AFEPA/DNU/PARL ONU
4. A fim de instruir a Missão em Nova York a ado-

tar as providências necessárias de credenciamento, 
muito agradeceria ser oportunamente informado os 
nomes dos Senadores indicados por Vossa Excelência.

Atenciosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira, 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.   

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

Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, só uma informação: a Ordem do Dia foi 
encerrada?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ordem do Dia foi encerrada. Muito obrigado 
a V. Exª, porque formalmente eu não tinha declarado 
encerrada a Ordem do Dia.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras Senadoras e Srs. Senadores, 
antes de fazer meu pronunciamento aqui, eu queria 
registrar uma data muito importante que transcorre 
na data de hoje: o Dia Nacional dos Agentes e das 
Agentes Comunitárias de Saúde do nosso País. São 
248.521 agentes no Brasil. 

Em nosso Estado, Pernambuco, nós temos 15 
mil agentes e uma larga cobertura da população via 
agentes comunitários de saúde que desempenharam 
um importante papel neste País para que nós avan-
çássemos e construíssemos alguns indicadores impor-
tantes como a redução de mortalidade infantil, redução 
de mortalidade materna, enfim, um papel relevante. 
Gostaria de parabenizá-los.

Amanhã teremos uma audiência pública na Co-
missão de Assuntos Sociais e eu gostaria aqui de 
convidar todos os Senadores que puderem lá estar 
presentes.

Sr. Presidente, nos próximos dias, talvez até hoje, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) tomará uma de-
cisão importante sobre as atribuições do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Ao apreciar a ação direta 
de inconstitucionalidade movida pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), o Supremo julgará as 
competências do CNJ para investigar e punir os ma-
gistrados brasileiros.

Criado em 2004 pela Emenda Constitucional 45, 
o CNJ é um marco na nossa democracia. É, hoje, in-
dispensável. O órgão de controle da magistratura saiu 

do papel e virou realidade para dar transparência ao 
trabalho do Judiciário brasileiro, reduzindo a impuni-
dade, fiscalizando e corrigindo o trabalho dos juízes 
que se desviam de suas funções ou não se pautam 
pela ética no exercício do dever.

Nesses sete anos, o órgão realizou sindicâncias, 
inspeções e correições em situações de falta grave dos 
magistrados. Também tem sido responsável pelo com-
bate ao nepotismo nos tribunais. Luta para que crimes 
cometidos por magistrados não sejam acobertados 
pelo corporativismo.

O CNJ representa hoje a garantia de transparên-
cia nos gastos dos tribunais, contribuindo para a redu-
ção das despesas com contratações e obras. Tornou 
mais acessível o acompanhamento da atividade judi-
ciária. É preciso lembrar que o Poder Judiciário foi, ao 
longo de décadas, um Poder demasiadamente fechado.

Por tudo isso, manifesto minha solidariedade à 
Corregedora-Geral, Ministra Eliana Calmon. Apesar 
do tom de desabafo de suas recentes declarações, a 
Ministra acertou ao fazer a defesa veemente do papel 
do Conselho Nacional de Justiça.

Como apontou o jurista Dalmo Dallari, a criação 
do órgão de controle do Judiciário é uma conquista da 
cidadania brasileira. Modelos semelhantes foram ado-
tados com sucesso em outros países. O CNJ veio em 
boa hora e tornou-se garantia do bom funcionamento 
e organização da própria Justiça. Como disse o mestre 
Dallari, virou garantia da independência do Judiciário.

Por isso, é essencial fazer a defesa do papel do 
CNJ, como já apontaram aqui outros Senadores, entre 
eles o Senador Pedro Simon, Senador Demóstenes 
Torres e outros. Quero aqui parabenizar, pela iniciati-
va, o Senador Pedro Taques, por requerer audiência 
pública para, amanhã, tratarmos do tema na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

Também considero positiva a PEC 97, de 2011, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que torna 
explícito o poder de investigação e de punição do CNJ, 
sem necessidade de prévia análise dos tribunais.

Sr. Presidente, ainda hoje vimos uma manifesta-
ção importante de vários integrantes do próprio Conse-
lho Nacional de Justiça que, mediante artigo publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, fazem a defesa veemente 
da preservação das atribuições e das prerrogativas do 
Conselho Nacional de Justiça.

Sr. Presidente, infelizmente nenhum dos Três 
Poderes da República está imune à corrupção. Por 
isso, é vital o trabalho de um órgão de controle nas 
investigações e punições dos seus funcionários e 
membros, sob pena de fragilizarmos a sociedade e o 
Estado de direito.
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O Congresso Nacional, que representa a socie-
dade brasileira, não pode ficar fora da discussão sobre 
o papel do CNJ. Se o Supremo entender que o poder 
correcional e investigativo do Conselho é inconstitucio-
nal, cabe ao Congresso torná-lo constitucional. Esse 
é nosso dever e nossa obrigação. Não se fará justiça 
no Brasil com uma Justiça falha.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Flexa Ribeiro é o próximo orador 
inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O Senador Flexa permutou comigo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Por permuta 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia com o Senador Flexa Ribeiro, 
tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, agradeço ao Senador Flexa Ribeiro por essa 
permuta generosa.

Meu discurso é sobre o aniversário do rio São 
Francisco, o rio da unidade nacional, que, hoje, com-
pleta, a partir de sua descoberta, 510 anos, descoberta 
essa efetuada por Américo Vespúcio.

Hoje, é dia santo no Nordeste e – por que não 
dizer? – no Brasil. Trata-se, afinal, do aniversário do rio 
São Francisco, o rio da integração nacional.

Faz 510 anos – um ano após a descoberta do 
Brasil – que o navegador Américo Vespúcio chegou à 
foz de um enorme rio, que os indígenas chamavam de 
Opará, o Rio-Mar. A data era 4 de outubro de 1501, 
dia de São Francisco de Assis, em cuja homenagem o 
rio foi batizado. Desde então, o São Francisco exerce 
papel importante no desenvolvimento das regiões que 
banha com suas águas generosas.

Duas décadas depois de seu descobrimento, 
surge a primeira cidade que dele passaria a depen-
der: Penedo, no Estado de Alagoas. Hoje, são cerca 
de 18 milhões de brasileiros a habitar a bacia do São 
Francisco, que abrange seis Estados: Alagoas, Sergi-
pe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Goiás, num 
total de 505 Municípios. É o terceiro maior rio do País, 
com 32 sub-bacias, 168 afluentes, em 2.863 quilôme-
tros de extensão.

Mas não se trata apenas de um rio, como tantos 
de que a natureza dotou o Brasil. No Nordeste, tornou-
-se uma entidade mítica: o Velho Chico. E isso ocorre 
não apenas no Nordeste, mas em toda parte por onde 
cumpre seu curso abençoado.

O Velho Chico é personagem de um dos maio-
res romances épicos da literatura brasileira, o Grande 
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, que a ele se 
refere como o ente que separa, no ambiente mítico 
do sertão, as forças do bem e do mal: à direita, a mar-
gem de Deus; à esquerda, a do diabo. Na geografia 
simbólica do Grande Sertão, o São Francisco, mais 
que um acidente físico, é componente indissociável 
de uma realidade mágica, que separa o mal do bem. 
Na margem esquerda, está o Paredão, os Gerais de 
topografia fugidia, onde ocorrem os fatos sobrenatu-
rais, que, no relato de Guimarães Rosa, apontam a 
presença do Maligno no sertão. Mas, com sua grande-
za e maleabilidade, o São Francisco permite o trânsito 
dos personagens principais do romance, os jagunços 
Diadorim e Riobaldo, rumo à margem do amor e do 
bem – a travessia com que se encerra o relato.

Assim como inspirou Guimarães Rosa, o São 
Francisco tem sido fonte de inspiração de inúmeros 
poetas e cantadores nordestinos, de Luiz Gonzaga a 
Leandro Gomes de Barros.

Na aridez do sertão, ele é visto como um presente 
de Deus, a propiciar esperança e alegria àquela gente 
sofrida. E é simples de entender: o São Francisco é a 
principal fonte de vida e de riqueza por onde passa, 
possibilitando o múltiplo uso do seu potencial hídrico, 
para abastecimento humano, agricultura irrigada, gera-
ção de energia, navegação, piscicultura, lazer e turismo.

Ao longo de sua extensão, aparecem várias que-
das d’água, destacando-se a Cachoeira Grande, com 
2,8 mil metros de extensão; a Cachoeira de Pirapo-
ra, que faz limite entre o curso alto e médio do rio; 
a Cachoeira de Sobradinho, com cinco quilômetros 
de extensão; Itaparica, a quarta cachoeira do Alto ao 
Baixo São Francisco que, com seu grande volume de 
água, confere à região aspecto pitoresco. E há ainda 
a Cachoeira de Paulo Afonso, uma das mais altas do 
mundo, com os seus 82 metros de fundo e de beleza 
natural ímpar.

Foi ali, em Paulo Afonso, no Município de Pedras, 
que hoje tem o seu nome, que o grande empreende-
dor nordestino Delmiro Gouveia inaugurou, em 1913, 
a primeira hidrelétrica do Brasil, com potência de 1.500 
HP na queda de Angiquinho. Essa hidrelétrica mudaria 
o feitio socioeconômico da região. Permitiu a Delmiro, 
no ano seguinte, iniciar as atividades da Companhia 
Agrofabril Mercantil, produzindo linhas para costura 
com o nome comercial “Estrela”, exportadas para todo 
o País e para a América Latina, com preços muito abai-
xo das “Linhas Correntes”, produzidas na Inglaterra 
pela Machine Cotton, que, até então, monopolizava o 
mercado de todo o continente. Sem apoio do governo, 
Delmiro enfrentou o cartel internacional e acabou mis-
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teriosamente assassinado, em 1917, deixando para a 
posteridade exemplo de confiança na capacidade do 
empreendedor brasileiro. E, mais que isso, potencia-
lizou-se, com a hidrelétrica, a exploração econômica 
do São Francisco, possibilitando que, em 1945, Ge-
túlio Vargas criasse a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, a Chesf, que abastece hoje todo o Nordeste.

Também em torno do São Francisco surgiria, 
nos anos 40, outro empreendimento governamental 
de grande porte, destinado a explorá-lo social e eco-
nomicamente. Refiro-me à Comissão de Desenvolvi-
mento do Vale do São Francisco, que, posteriormen-
te, já em 1974, passaria a se chamar Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf).

Os constituintes de 1946, reconhecendo a impor-
tância do rio para o desenvolvimento integrado, inseri-
ram no Ato das Disposições Transitórias o art. 29, que 
determinou a execução de um plano de aproveitamento 
das possibilidades econômicas da bacia hidrográfica, 
num prazo de vinte anos, destinando-lhe quantia anual 
não inferior a 1% da renda tributária da União.

Em decorrência, nasceu, em 1948, a Comissão 
do Vale do São Francisco (CVSF), sucedida, em 1967, 
pela Superintendência do Vale do São Francisco (Suva-
le), autarquia vinculada ao então Ministério do Interior, 
e, por fim, em 1974, a Chesf.

Por força da Lei n° 9.954, de 6 de janeiro de 2000, 
a Codevasf teve sua área de atuação ampliada para 
a bacia do rio Parnaíba e, pela Lei n° 12.196, para os 
vales dos rios Itapecuru e Mearim. Desnecessário dizer 
que todas essas iniciativas contribuíram enormemente 
para o progresso da região. Mas o progresso, frequente-
mente, é faca de dois gumes. A cultura ambiental entre 
nós é recente e, mesmo hoje, é ignorada por muitos 
empreendedores, não obstante a ação cada vez mais 
intensa dos órgãos de fiscalização governamentais. 
E o resultado é que, já há alguns anos, problemas de 
natureza social e econômica vêm afetando o percur-
so natural do Velho Chico, como o assoreamento, o 
desmatamento de suas várzeas, a poluição, a pesca 
predatória, as queimadas, o garimpo e a irrigação.

Historicamente, o São Francisco foi uma das prin-
cipais fontes brasileiras de pescado. Fornecia peixes 
em quantidade suficiente para alimentar a população 
ribeirinha e atender o mercado do Nordeste e do Su-
deste. Também pescadores desportivos, aos milhares, 
dirigiam-se anualmente ao rio, incrementando o turismo 
na região, fazendo surgir hotéis, restaurantes, clubes 
de pesca, peixarias e lojas, sendo essa uma fonte se-
cundária de recursos, gerando dezenas de milhões 
de reais por ano. Mas, apesar disso, a pesca no São 
Francisco nunca foi regularmente quantificada, o que 

contribuiu para a sua deterioração. A pesca predatória 
produziu forte impacto negativo nos estoques pesquei-
ros; equipamentos e métodos inadequados ou ilegais 
são ainda utilizados. As limitações legais impostas, já 
há algum tempo, não são respeitadas por todos. Há 
carência de informações essenciais, o que impede o 
estabelecimento de normas de pesca mais adequadas. 
Em suma, o rio paga o preço do progresso predatório, 
o que impõe medidas urgentes para sua revitalização.

Em vista disso, tomei a iniciativa de apresentar 
ao Senado, em 2002, a PEC nº 524, aprovada por 
unanimidade por esta Casa e encaminhada à Câma-
ra dos Deputados, onde há quase nove anos aguarda 
votação. O Relator é o Deputado Fernando Ferro, do 
Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Há três 
anos, já aprovada em todas as Comissões da Câma-
ra, aguarda inclusão na pauta de votação do plenário.

Não deixa de ser um mistério, Sr. Presidente: to-
dos, dentro e fora do Governo, concordam que a água 
é insumo básico e prioritário, mas a PEC da Revitaliza-
ção não recebe tratamento equivalente. Há cidades à 
beira do São Francisco que ainda não têm água potá-
vel para a população e para a produção de alimentos.

Aproveito, pois, esta ocasião em que celebramos 
o aniversário do Velho Chico, seus 510 anos de exis-
tência, os 510 anos de seu descobrimento, para, mais 
uma vez, apelar à Agência Nacional de Águas (ANA) 
e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 
que deem sua contribuição para a aprovação da PEC 
de Revitalização do São Francisco.

No que se refere ao projeto de transposição das 
águas do São Francisco, já em curso, considero que 
houve inversão de prioridades. Serviu-se a sobremesa 
antes do almoço. A revitalização é o ponto de partida 
para que o rio chegue aos demais Estados que dele 
carecem com todo o seu potencial.

Encareço, pois, ao Governo Federal e à Câmara 
dos Deputados, como homenagem ao Velho Chico e 
aos milhões de brasileiros que dele dependem, que 
deem a atenção necessária à PEC da Revitalização, 
sistematicamente protelada desde que saiu do Sena-
do Federal.

A PEC é fundamental para os milhões de bra-
sileiros que habitam em torno do São Francisco. Cria 
um fundo oriundo da arrecadação de alguns tributos 
para destinação de mais ou menos R$300 milhões por 
ano, durante 20 anos, para o financiamento de projetos 
de reflorestamento das margens do rio, recuperação 
do leito e combate à erosão e ao assoreamento. Per-
mitirá também, Sr. Presidente, obras de saneamento, 
tratamento de esgotos e projetos de desenvolvimento 
sustentável para atender às populações ribeirinhas.
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Sr. Presidente, 510 anos depois de seu desco-
brimento, o São Francisco continua sendo o principal 
recurso natural a impulsionar o desenvolvimento re-
gional, gerando energia elétrica para abastecer todo 
o Nordeste e parte do Estado de Minas Gerais, por 
meio das hidrelétricas de Paulo Afonso, Xingó, Itapa-
rica, Sobradinho e Três Marias. E é essa extraordinária 
importância que torna imperativo que a ele se retribua 
o bem que tem feito a todos nós.

Sua preservação se faz necessária e urgente, 
para que as futuras gerações possam dele também 
se beneficiar, não apenas ter notícias de seu passado 
glorioso, presente apenas nas lendas dos avós. Isso 
não é justo, nem inteligente, Sr. Presidente.

Concluo, lendo os versos de uma conterrânea, a 
poetiza Naiara Lopes de Oliveira, cujo apelo endosso, 
em meu nome, em nome de todos os brasileiros e de 
todos os nordestinos:

Só peço a Deus que este rio
Seja sempre preservado. 
Não pela ganância e o dinheiro, 
Que o torna injustiçado.
Clamo a Deus todos os dias 
Com tamanha devoção
Que os governantes sensíveis 
Opinem pela revitalização.
O meu rio quer continuar vivo, 
Ele faz por merecer. 
Ainda dependemos 
Deste rio para viver.
Viva! O meu rio formoso, 
O rio da Integração, 
O meu rio de alegrias, 
A riqueza desta Nação!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, por oca-
sião do aniversário que estamos a comemorar: os 510 
anos do rio São Francisco, o Velho Chico, o rio da uni-
dade nacional.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Valadares, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Paulo 
Davim, do Partido Verde (PV), do Estado do Rio Gran-
de do Norte.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem re-

visão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, abordarei aqui, sumariamente, 

dois assuntos. Primeiro, uma nota, publicada na revista 
Veja desta semana, do Ministério da Saúde. O Ministro 

Alexandre Padilha informa que o índice de mortalida-
de entre os usuários de motocicletas aumentou nove 
vezes nos últimos quinze anos. Só em 2010, foram 
145 mil vítimas. E o Brasil gastou, com a internação 
dessas vítimas de acidente de motocicleta, R$187 
milhões. Isso corresponde a 45% do total gasto com 
acidentados em todo o Brasil.

E diz mais o Ministro Alexandre Padilha: que en-
viará ao Congresso, a esta Casa, um projeto que vai 
criar a exigência da carteira de habilitação já no ato 
da compra da motocicleta. E lançará uma campanha 
educativa em rádio e TV, para diminuir esses aciden-
tes, que custará R$12 milhões aos cofres do Brasil e 
do Ministério da Saúde.

Eu gostaria, inclusive, que, quando o Ministro 
mandasse para esta Casa esse projeto, ele mandasse 
também a criação de um imposto para a saúde no valor 
da motocicleta. Eu tenho discutido, reiteradas vezes, 
tenho defendido aqui nesta tribuna a criação de fontes 
alternativas de financiamento da saúde. E eu coloco 
no rol dos produtos a contribuírem com uma taxa, com 
um tributo para a saúde, a motocicleta. Exatamente 
por isto: a motocicleta hoje corresponde a um terço da 
frota de veículos no Brasil; entretanto, corresponde a 
mais de 60% das solicitações dos seguros por acidente 
e 45% do que o Governo gasta, do que o SUS gasta 
com acidentes na rede pública.

Então, está provado que a motocicleta causa aci-
dentes, ela é responsável – e aí quero chamar atenção 
para este dado – por amputações traumáticas. Ampu-
tação traumática como um todo, seja ela de membro 
inferior, de braço, de dedo, corresponde a 17% de to-
das as amputações. E desse total, 70% são causadas 
por motocicletas, por acidentes de moto.

Portanto, esses números são sobejamente con-
vincentes de que o tributo tem que estar atrelado ao 
preço da moto e que seja destinado à saúde, para 
atender às vítimas desse mesmo veículo.

Então, essa informação que o Ministro colocou nas 
páginas de Veja são informações que vêm corroborar 
com minha preocupação no sentido de criar um tributo 
para motocicleta e que este tributo seja destinado à 
saúde. Além disso, concordo quando o Ministro diz que 
vai encaminhar um projeto de lei para esta Casa para 
exigir, no ato da compra da motocicleta, a carteira de 
habilitação e, evidentemente, a campanha educativa.

Agora, acho fundamental a criação do tributo para 
a saúde, a contribuição social para a saúde no preço 
da motocicleta, no valor da motocicleta, assim como 
no cigarro, na bebida e tantos outros produtos que po-
dem contribuir no financiamento da saúde no Brasil.

O outro assunto, Sr. Presidente, é a respeito do 
que foi publicado hoje no jornal O Globo:
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Dados obtidos pelo sistema Deter de imagens 
de satélite, coletado pelo Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) revelam que o desmatamento na 
Amazônia entre janeiro e agosto deste ano, aumentou 
11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 
A destruição subiu de 1.415 quilômetros quadrado para 
1.581 quilômetros quadrados [de destruição na floresta]

Mato Grosso foi o Estado que mais contribuiu 
com essa destruição, com 769 Km² de vegetação na-
tiva destruída, um aumento de 70% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

O Estado do Pará, da minha querida Marinor, 
vem logo atrás, com 399 km² e Rondônia, com 249 
km² de destruição.

Nós precisamos, urgentemente, discutir, apreciar 
e aprovar o Código Florestal.

Acho que a elevação na destruição das matas 
nativas pelo Brasil afora deve-se à expectativa da 
aprovação do Código Florestal com as anistias tão 
propaladas. Por isso é que pessoas ligadas à produ-
ção rural estão neste afã de serem anistiadas e estão 
cometendo esses delitos.

Gostaria, Sr. Presidente, que constasse nos Anais 
desta Casa o artigo da jornalista Miriam Leitão, publi-
cado em 25/09/2011, com o título: “Futuro ameaçado”.

Ela começa – vou ler uma parte – este artigo de 
rara felicidade e de grande sensibilidade também, da 
seguinte forma:

Dizem que vai chover neste fim de se-
mana”, me diz, esperançoso, o motorista da 
Globo em Brasília. Quem vem à capital sem-
pre, como eu faço há três décadas, percebe 
que as secas têm piorado. O ar em Brasília 
esteve irrespirável nesta estação em que no 
centésimo dia sem chuva nasceu a minha neta 
Manuela. Os governantes não têm ideia de que 
é preciso mitigar os efeitos do clima.

Os governantes que administram à capital 
concretada no Planalto Central, e que dirigem 
o país de tão abundante biodiversidade, não 
parecem ter muita noção das necessidades 
impostas nestes tempos de mudança climática. 
Um estudo do Imazon e do Proforest, compa-
rando vários países, dá uma noção de como 
o debate no Brasil se passa como se fosse 
aprovado por alienistas.

O Brasil quer mais facilidade para des-
matar, quando inúmeros países que já desma-
taram estão reconstruindo cobertura florestal. 
A capital sofre rigores da seca, que fica pior 
a cada ano, e nunca pensou que pode tomar 
medidas de mitigação para o futuro que será 
de piores extremos.

Quando a umidade do ar este ano che-
gou a 10%, senti aqui o que só havia sentido 
no deserto da Arábia Saudita. A mãe da presi-
dente chegou a ser internada; a filha de cinco 
anos de uma ministra sangrava pelo nariz to-
das as noites. Quem chega de fora sente que 
tem piorado muito. Puxa-se o ar e é como se 
ele tivesse dificuldade de entrar nos pulmões, 
a mucosa nasal fica irritada, a coriza aumenta 
como numa crise alérgica, a garganta queima, 
a pele coça, o corpo pesa.

Tudo isso é tratado com naturalidade. E 
não é normal. Brasília sempre teve invernos 
secos com calor de dia e frio à noite. O fogo 
começa em algum lugar, de repente. Uma das 
queimadas que vi jogou para o ar material par-
ticulado que me provocou uma forte reação 
alérgica. Tudo tem ficado pior a cada ano e a 
cidade está mergulhada em discussões que 
parecem bizarras para quem chega de fora e 
tem noção do contexto.

Os governantes querem autorizar um 
estacionamento numa área de preservação 
perto do aeroporto, querem um shopping so-
bre nascentes que alimentam o Parque Olhos 
D’Água, na Asa Norte, e a Floresta Nacional 
vai minguando por ocupações e incêndios. 
Há uma guerra de pareceres sobre se a água 
que surge no parque é nascente ou de origem 
fluvial. É água numa terra calcinada, é isso 
que importa. Uma foto exibida na sexta-feira 
no Bom Dia DF mostra como partes do par-
que que tinham nascentes foram cimentadas 
para construções. O governo não se dá conta 
de que é preciso urgente adotar medidas de 
mitigação para enfrentar secas mais secas e 
mais longas. É preciso mais cobertura vegetal 
em Brasília e não mais concreto.

O Brasil inteiro trabalha na direção con-
trária à lógica e ao bom senso. Este ano o 
desmatamento está aumentando. No mínimo, 
o governo deveria se preocupar com a imagem 
externa, afinal o Brasil está na vitrine por hos-
pedar no ano que vem a Rio+20.

O debate do Código Florestal ressuscita 
argumentos do século passado sobre as flo-
restas como impedimento ao progresso. Santa 
Catarina passou por duas enchentes terríveis, 
a Região Serrana do Rio soterrou moradores, 
o caudaloso Rio Negro na Amazônia vive mais 
uma seca recorde que o transformou num fio 
d’água. E mesmo assim, o Brasil quer menos 
áreas de preservação permanente (APP).
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(...)
O estudo do Imazon e Proforest nasceu 

de uma dúvida que surgiu numa reunião do 
Greenpeace. Será mesmo verdade que o Có-
digo Florestal, com as restrições que querem 
flexibilizar, só existe no Brasil, como a jabuti-
caba? Quando os ruralistas dizem que um có-
digo assim só existe no país querem facilidade 
para desmatar, perdão para quem desmatou. 
Quando os ambientalistas estufam o peito e 
dizem que uma legislação boa assim é criação 
brasileira se enfraquecem sem saber. O estu-
do compara legislações do inundo e conclui 
que o desafio em todos os países é proteger 
e aumentar coberturas florestais. Estamos na 
contramão da História.

O estudo foi feito por Ruth Nussbaum, do 
Proforest, afiliado à Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, e Adalberto Veríssimo, do Imazon. 
Mostra que quase todos os países seguiram 
a mesma trilha: aumentaram o desmatamen-
to no começo do século XX, depois estabi-
lizaram e, em seguida, iniciaram programas 
de reconstrução das coberturas florestais. O 
Brasil ainda permanece preso à primeira fase 
e, nos últimos anos, tudo o que teve para co-
memorar foi queda do ritmo da destruição. 
Este ano nem isso poderá comemorar porque 
o desmatamento aumentou.

O estudo, que será divulgado no começo 
de outubro, traz estatísticas e constatações. 
A primeira é que as leis nos países analisa-
dos – Estados Unidos, Inglaterra, China, Ho-
landa, Alemanha, entre outros – favorecem 
o aumento da cobertura e não o contrário; a 
segunda é que o desmatamento zero é pos-
sível; a terceira é que floresta é riqueza e 
não obstáculo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Dois 
minutos, Senador.

O cerrado que queima no coração do 
Brasil, a Amazônia que tomba ao ritmo de 10 
mil Km2 por ano, os últimos fragmentos da frá-
gil Mata Atlântica precisam que o Brasil veja o 
futuro que se aproxima.

Com prazer, Senador, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Paulo Davim, quero dizer o quão importante é 
a sua manifestação pela qualidade do florestamento 
em nosso País, da vegetação, da Amazônia, do Cer-

rado, mas também gostaria de externar aqui a minha 
solidariedade à manifestação inicial de V. Exª com res-
peito aos motociclistas, aos que usam a motocicleta, 
assim como também a bicicleta e que têm sido vítimas 
de um número tão grande de acidentes nas nossas 
principais metrópoles e nas estradas brasileiras. É tão 
importante que venhamos a tomar medidas, inclusive 
e sobretudo, para prevenir acidentes. Nisso, está a 
responsabilidade de todos nós e do Poder Público, 
de nos educarmos para guiar um automóvel ou atra-
vessar uma rua, andar de motocicleta ou de bicicle-
ta. E aquele que guia um caminhão, um ônibus, que 
tenha uma atenção muito maior para o fato de que, 
a qualquer momento, possa haver uma motocicleta 
ao lado, do lado direito ou do lado esquerdo. Muitas 
vezes, até por distração, imaginamos que podemos 
entrar à esquerda para ultrapassar sem nos darmos 
conta, sem olharmos devidamente no espelho re-
trovisor, para saber se, porventura, está avançando 
uma moto logo a nossa esquerda para ultrapassar. 
Porque, normalmente, na maior parte das vezes, as 
motos andam mais depressa, seja nas cidades, seja 
nas estradas. Então, maior atenção do ponto de vista 
da educação de todos que dirigem veículos, assim 
como a educação de todos nós para com os pedes-
tres. Hoje, felizmente, há uma campanha importante 
na cidade de São Paulo, tal como houve aqui, para 
a questão de se respeitar a faixa do pedestre. Uma 
campanha muito forte de educação dos que guiam 
veículos para respeitarem os pedestres. Felizmente, 
aqui no Distrito Federal, durante o Governo Cristovam 
Buarque, houve um procedimento exemplar que se 
espalhou pelo País, pelo qual os motoristas passaram 
a respeitar todo pedestre que, porventura, dê o sinal 
para atravessar a faixa, que, normalmente, é muito 
respeitado. Nós, que, muitas vezes, viemos de outras 
cidades para Brasília, notamos esse maior grau de 
educação. Então, acho importante o pronunciamento 
de V. Exª. Queria, apenas registrar que está presente 
aqui nos visitando, no plenário do Senado, o Prefeito 
Jackson Bezerra, que foi inclusive seu colega, Prefei-
to de Afonso Bezerra, do Rio Grande do Norte, que 
também veio aqui para saudar a presença de V. Exª 
na tribuna do Senado. Meus cumprimentos.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy. Quero saudar aqui o Pre-
feito de Afonso Bezerra, cidade do interior lá do Rio 
Grande do Norte, onde passei minha infância. E o Pre-
feito foi inclusive meu colega de jardim de infância e 
primário. Grande abraço e saudações ao meu querido 
Prefeito Jackson.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de, mais uma 
vez, solicitar que conste dos Anais desta Casa este 
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artigo publicado, da jornalista Miriam Leitão, e para-
benizar, mais uma vez, o Ministro Alexandre Padilha 
pela brilhante iniciativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO DAVIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

O GLOBO 
25-9-2011

 Miriam Leitão

FUTURO AMEAÇADO

“Dizem que vai chover neste fim de semana”, 
me diz, esperançoso, o motorista da Globo em Brasí-
lia. Quem vem à capital sempre, como eu faço há três 
décadas, percebe que as secas têm piorado. O ar em 
Brasília esteve irrespirável nesta estação em que no 
centésimo dia sem chuva nasceu minha neta Manuela. 
Os governantes não têm ideia de que é preciso mitigar 
os efeitos do clima.

Os governantes que administram a capital con-
cretada no Planalto Central, e que dirigem o País de 
tão abundante biodiversidade, não parecem ter muita 
noção das necessidades impostas nestes tempos de 
mudança climática. Um estudo do Imazon e do Pro-
forest, comparando vários países, dá uma noção de 
como o debate no Brasil se passa como se fosse tra-
vado por alienistas.

O Brasil quer mais facilidade para desmatar, 
quando inúmeros países que já desmataram estão 
reconstruindo cobertura florestal. A capital sofre rigo-
res da seca, que fica pior a cada ano, e nunca pensou 
que pode tomar medidas de mitigação para o futuro 
que será de piores extremos.

Quando a umidade do ar este ano chegou a 10%, 
senti aqui o que só havia sentido no deserto da Arábia 
Saudita. A mãe da presidente chegou a ser internada; 
a filha de cinco anos de uma ministra sangrava pelo 
nariz todas as noites. Quem chega de fora sente que 
tem piorado muito. Puxa-se o ar e é como se ele tivesse 
dificuldade de entrar nos pulmões, a mucosa nasal fica 
irritada, a coriza aumenta como numa crise alérgica, a 
garganta queima, a pele coça, o corpo pesa.

Tudo isso é tratado com naturalidade. E não é 
normal. Brasília sempre teve invernos secos com calor 
de dia e frio à noite. O fogo começa em algum lugar, 
de repente. Uma das queimadas que vi jogou para o ar 
material particulado que me provocou uma forte reação 
alérgica. Tudo tem ficado pior a cada ano e a cidade 

está mergulhada em discussões que parecem bizar-
ras para quem chega de fora e tem noção do contexto.

Os governantes querem autorizar um estaciona-
mento numa área de preservação perto do aeroporto, 
querem um shopping sobre nascentes que alimentam 
o Parque Olhos D’Água, na Asa Norte, e a Floresta 
Nacional vai minguando por ocupações e incêndios. Há 
uma guerra de pareceres sobre se a água que surge no 
parque é nascente ou de origem fluvial. É água numa 
terra calcinada, é isso que importa. Uma foto exibida 
na sexta-feira no Bom Dia DF mostra como partes 
do parque que tinham nascentes foram cimentadas 
para construções. O Governo não se dá conta de que 
é preciso urgente adotar medidas de mitigação para 
enfrentar secas mais secas e mais longas. É preciso 
mais cobertura vegetal em Brasília e não mais concreto.

O Brasil inteiro trabalha na direção contrária à ló-
gica e ao bom senso. Este ano o desmatamento está 
aumentando. No mínimo, o Governo deveria se preo-
cupar com a imagem externa, afinal o Brasil está na 
vitrine por hospedar no ano que vem a Rio+20.

O debate do Código Florestal ressuscita argu-
mentos do século passado sobre as florestas como 
impedimento ao progresso. Santa Catarina passou 
por duas enchentes terríveis, a Região Serrana do Rio 
soterrou moradores, o caudaloso Rio Negro na Ama-
zônia vive mais uma seca recorde que o transformou 
num fio d’água. E mesmo assim, o Brasil quer menos 
áreas de preservação permanente (APP).

Brasília e Brasil têm o mesmo comportamento 
alienado. É como se as mudanças climáticas não es-
tivessem em nossos calcanhares, ameaçando o futuro 
dos brasileiros que nascem hoje. Minha primeira neta, 
Mariana, aos cinco anos, tem mais consciência am-
biental do que a maioria dos senadores que está hoje 
discutindo o Código Florestal. Ela é que alerta os pais 
e avós sobre separação de lixo e detesta histórias em 
que os bichos morrem. O futuro não nos pertence – é 
das crianças –, mas sobre ele tomamos decisões pe-
rigosas e insensatas.

O estudo do Imazon e Proforest nasceu de uma 
dúvida que surgiu numa reunião do Greenpeace. Será 
mesmo verdade que o Código Florestal, com as restri-
ções que querem flexibilizar, só existe no Brasil, como 
a jabuticaba? Quando os ruralistas dizem que um có-
digo assim só existe no país querem facilidade para 
desmatar, perdão para quem desmatou. Quando os 
ambientalistas estufam o peito e dizem que uma legis-
lação boa assim é criação brasileira se enfraquecem 
sem saber. O estudo compara legislações do mundo 
e conclui que o desafio em todos os países é proteger 
e aumentar coberturas florestais. Estamos na contra-
mão da História.
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O estudo foi feito por Ruth Nussbaum, do Profo-
rest, afiliado à Universidade de Oxford, na Inglaterra, 
e Adalberto Veríssimo, do Imazon. Mostra que quase 
todos os países seguiram a mesma trilha: aumenta-
ram o desmatamento no começo do século XX, depois 
estabilizaram e, em seguida, iniciaram programas de 
reconstrução das coberturas florestais. O Brasil ainda 
permanece preso à primeira fase e nos últimos anos 
tudo o que teve para comemorar foi queda do ritmo 
da destruição. Este ano nem isso poderá comemorar 
porque o desmatamento aumentou.

O estudo, que será divulgado no começo de ou-
tubro, traz estatísticas e constatações. A primeira é 
que as leis nos países analisados – Estados Unidos, 
Inglaterra, China, Holanda, Alemanha, entre outros – 
favorecem o aumento da cobertura e não o contrário; 
a segunda é que o desmatamento zero é possível; a 
terceira é que floresta é riqueza e não obstáculo.

O cerrado que queima no coração do Brasil, a 
Amazônia que tomba ao ritmo de 10 mil km2 por ano, 
os últimos fragmentos da frágil Mata Atlântica precisam 
que o Brasil veja o futuro que se aproxima.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A solicitação de V. Exª vai ser atendida 
na forma regimental: a parte do pronunciamento que 
V. Exª pediu para ser considerado como lido, Senador 
Paulo Davim.

Submeto à apreciação do Plenário.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 

966, de 2011, da Senadora Angela Portela e outros 
Senadores, solicitando que o Período do Expediente 
da sessão do dia 4 de outubro seja destinado a co-
memorar os 23 anos de transformação do Território 
Federal de Roraima em Estado, ocorrido no dia 05 de 
outubro de 1988.

Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo perma-

neçam como estão. (Pausa.)
A Presidência esclarece ao Plenário que uma vez 

que o objeto do requerimento aprovado está contido 
nos Requerimentos nºs 388 e 740, de 2011, apro-
vados anteriormente, a referida homenagem ocorrerá 
também no Período do Expediente da sessão do dia 
5 de outubro.

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Convido a assumir a tribuna desta 
Casa o dinâmico Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do 
nosso querido vizinho Estado do Pará. V. Exª dispõe 
do tempo regimental.

Senador Cícero está falando em cinco minutos, 
mas o Regimento manda vinte. Mas sigo a sua orien-

tação, Senador Cícero, desde que o Senador Flexa 
concorde. V. Exª dispõe do tempo...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Geovani Borges, Srs. Senadores, Srª 
Senadora, a imprensa nacional divulgou, Senador Del-
cídio Amaral, que, entre 16 instituições brasileiras, o 
Congresso Nacional e os partidos políticos apresen-
taram o maior índice de desconfiança e de descrédito 
junto à população. 

De acordo com o chamado Índice de Confiança 
Social pesquisado e divulgado pelo Ibope, numa escala 
de 0 a 100, os partidos políticos tiveram a pior nota: 28. 
O Congresso Nacional, logo acima, no sentido inverso, 
Senador Agripino: 35. Estou me referindo à pesquisa 
do Ibope sobre credibilidade e confiança da população 
brasileira. A média geral foi de 58 pontos. No topo da 
pesquisa, como não poderia deixar de ser, a família, 
que é o esteio de toda a sociedade, com 90 pontos, o 
maior índice de confiança.

Com uma pesquisa dessa em mãos, nós, políti-
cos, parlamentares, temos que fazer um mea-culpa, 
identificar onde estão as falhas, as dúvidas, buscar ao 
máximo a transparência e levar ao público maior cre-
dibilidade sobre os nossos trabalho.

Um exemplo: estamos vivenciando neste instante 
no Senado Federal, o debate responsável e sério so-
bre a partilha dos recursos do pré-sal entre os entes 
da federação. Todos nós clamamos há muito tempo, 
Senador Aloysio Nunes, para que pudesse ser feita 
uma revisão do pacto federativo. Hoje, a concentração 
de 60% do que é arrecadado da sociedade brasileira 
fica em mãos da União; algo em torno de 23% a 24%, 
com os Estados; e 16% ou 17%, com os Municípios.

Todos nós temos consciência de que, da forma 
como se encontram, é impossível Estados e Municípios 
absorverem obrigações de atendimento da população 
na área da saúde, da educação, da segurança, da in-
fraestrutura, quando os recursos todos estão presos 
em nível de governo central. Mas não fazemos isso, 
não avançamos.

É uma obrigação nossa, do Parlamento, discutir 
não só a questão da revisão do pacto federativo, como 
as reformas que devem ser feitas: a reforma política, 
a reforma tributária e fiscal, a reforma administrativa. 
São reformas importantes e que não avançam, a não 
ser em soluços.

Agora mesmo, temos oportunidade de fazer jus-
tiça para todos os brasileiros com o compartilhamento 
da riqueza do petróleo em águas territoriais brasilei-
ras, com a redistribuição dos royalties entre todos os 
Estados e Municípios, tanto os produtores, como os 
não produtores. A União busca fazer um embate entre 
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Estados produtores e Estados não produtores, isen-
tando-se de agir no sentido de buscar um consenso. 

Eu já disse e repito: conversava hoje com o Sena-
dor Dornelles, com o Senador Crivella, com o Senador 
Aloysio, com o Senador Lindbergh, que nós temos de 
juntar Estados produtores e Estados não produtores 
para que, juntos, possamos compor essa solução e 
levar, através do Parlamento, à União aquilo que a 
representação federativa, que é o Senado brasileiro, 
definiu como o melhor para a Nação. 

O nosso Presidente José Sarney, hoje, numa reu-
nião com os Líderes, tomou a decisão coletiva de não 
mais votar o veto à emenda Ibsen no dia 5, ou seja, 
amanhã, alargando, Senador Agripino, até o dia 26 a 
possibilidade de se chegar a um entendimento entre 
os Estados produtores e os não produtores. Eu não 
considero dessa forma, mas entre os Estados brasi-
leiros e o Governo Federal. No dia 19, já agendado 
pelo Presidente Sarney, nós vamos aqui tentar votar o 
projeto que está em discussão, de autoria do Senador 
Wellington Dias, do Piauí, com a proposta, também em 
discussão, do Senador Dornelles, do Rio de Janeiro. .

Espero que essa seja a última oportunidade que 
se esteja dando ao Governo Federal, à Presidenta Dil-
ma, para que ela se lance na busca do entendimento 
e lidere a discussão para que possamos, já no dia 19, 
votar algo que seja melhor – com certeza será – do 
que a derrubada do veto. Mas se não houver esse 
entendimento, eu espero que, no dia 26, possamos 
derrubar o veto à emenda Ibsen.

Com relação à questão da pesquisa, o Senado 
tem feito um trabalho importante. O Presidente Sarney 
instituiu a Ouvidoria do Senado Federal, para dar maior 
transparência ao trabalho de toda a Casa e, em espe-
cial, ao dos Senadores. Eu, como primeiro Ouvidor, te-
nho a satisfação de dizer que, desde a sua implantação 
ao final de junho, houve um crescimento. Comparando 
o mês de agosto com o mês de julho, houve um cres-
cimento da ordem de 300%. Podemos crescer mais e 
iremos crescer. Estamos oferecendo uma oportunida-
de para que haja interação da sociedade e que possa 
ela ter conhecimento do trabalho do Senado Federal, 
através não só da Ouvidoria, mas também dos meios 
de todos os comunicação desta Casa, em especial a 
TV Senado e a Rádio Senado. 

Mas quero fazer aqui, Senador Walter Pinheiro, 
uma referência a outro embate que vamos travar pro-
ximamente: a questão da regulamentação da Emenda 
nº 29, que vai definir o mínimo de aplicação da União 
na área da saúde. 

O Governo Federal diz que não há recurso, que 
não existem fontes de atendimento, para que se fixe 
em 10% o piso sobre a receita líquida de aplicação em 

saúde. Ora, não podemos deixar passar no Senado o 
que foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque 
desmotiva o Governo Federal a aplicar mais recursos 
na saúde, porque a vinculação é o valor aplicado no 
ano anterior mais o crescimento do PIB.

Ora, se houver folga de Orçamento, para que a 
União possa melhorar a qualidade da saúde com mais 
recursos, ela deixará de fazê-lo, porque ela estará au-
tomaticamente obrigada, no ano seguinte, a manter 
aquele valor, acrescido do crescimento do PIB.

Então, precisamos, sim, retomar aqui, Senador 
Delcídio Amaral, a origem da Emenda do Senador 
Tião Viana. Vamos definir, como já está definido, para 
Estados e Municípios o piso de aplicação na saúde. 
Por que não na União? Vamos, sim, retomar – e farei 
o destaque à emenda – aqui os 10% mínimos de apli-
cação na saúde. 

Dentro do PSDB, estamos buscando quais as 
fontes, de onde vamos buscar recursos, para mostrar 
ao Governo Federal que existem recursos para que 
possamos resolver esse acréscimo de atendimento 
na área da saúde, sem precisar, em hipótese alguma, 
criar novo encargo sobre a sociedade, que está exau-
rida da sua capacidade de pagar além daquilo que já 
o vem fazendo.

Tudo isso repercute exatamente na opinião pú-
blica, na forma como a sociedade olha para os polí-
ticos, olha para o Parlamento. Nós temos que ter in-
dependência. É constitucional a independência entre 
os Poderes. Nós não podemos ficar aqui fazendo a 
vontade do Executivo. Nós temos que legislar. Esta é 
a Casa para legislar. Aqui está o Parlamento brasilei-
ro. E, lamentavelmente, a sociedade vê que nós não 
conseguimos aprovar. Nós o fizemos no Senado e não 
conseguimos aprovar na Câmara a nova regulamenta-
ção para tramitação das medidas provisórias. E temos 
aqui que estar a cada semana com pauta trancada, 
sem podermos trabalhar, porque as medidas provi-
sórias que vêm do Governo Federal impedem que os 
Senadores, os parlamentares, exerçam a função para 
a qual foram mandados aqui pelos eleitores. 

Lá nos é cobrado, e essa cobrança responde na 
pesquisa de opinião pública. Então, depende de nós 
fazer com que o trabalho que desenvolvemos aqui – e 
tenho certeza de que o fazemos – possa corresponder 
na melhor qualidade de vida de todos aqueles brasilei-
ros que, por meio de seu voto, dispensaram a confian-
ça em todos nós para que aqui os representássemos, 
e não ficarmos engessados pela vontade do governo 
de plantão – seja ele de qual partido for.

Senador Aloysio, com muita honra, eu recebo o 
aparte de V. Exª.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Senador Flexa Ribeiro, eu estou acompanhan-
do o pronunciamento de V. Exª, que toca em assuntos 
fundamentais da agenda do País, e creio que essa é a 
preocupação de V. Exª. O Congresso Nacional precisa 
estar sintonizado com a agenda do País, não pode fi-
car circunscrito à reação às medidas emanadas pelo 
Governo. Mas, para ilustrar essa afirmação de V. Exª 
do engessamento da pauta do Senado pelas medidas 
provisórias, eu queria compartilhar com V. Exª uma 
tristeza que tenho, com uma certa dose de frustração. 
Nós estamos hoje no dia 4 de outubro de 2011. A le-
gislatura começou no dia 1º de fevereiro deste ano. 
Pois bem, nesse tempo todo, Senador, nós consegui-
mos votar, no plenário, apenas uma matéria que não 
fosse medida provisória – matéria normativa –, que foi 
uma proposta de emenda à Constituição, de autoria 
do Senador José Sarney, relatada pelo nosso colega 
Aécio Neves na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Mas essa foi a única proposição legislativa 
que nós votamos, fora as indicações de autoridades 
que o Senado precisa referendar. No mais, só medidas 
provisórias. É constrangedor, mas essa é a realidade 
dos fatos. De modo que ou reagimos e levamos até à 
presidência da Câmara dos Deputados o clamor não 
apenas do Senado, mas de todos aqueles que que-
rem ver as instituições políticas brasileiras funcionando 
com pleno vigor, para que ele tome, na Câmara dos 
Deputados, medidas para fazer tramitar a emenda 
que aprovamos aqui, ou, então, vamos de mal a pior. 
Evidentemente, os cidadãos brasileiros que têm direi-
to a uma legislatura independente, a uma legislatura 
que tenha a audácia de enfrentar temas que sejam 
resultados da sua própria reflexão, vão ficar cada vez 
mais frustrados diante do nosso trabalho e do nosso 
desempenho. Essa é a observação que eu queria fa-
zer a V. Exª, parabenizando-o pelo pronunciamento 
que está fazendo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Aloysio, agradeço o aparte de V. Exª, que enri-
quece o meu pronunciamento. V. Exª é um Senador que, 
além de dedicado e competente, está sempre atuando 
em defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. V. 
Exª tem toda razão. Um projeto do Presidente do Se-
nado e do Congresso, com parecer do Senador Aécio 
Neves, aprovado por unanimidade – unanimidade! – e 
não conseguimos fazer com que ele tramite na Câma-
ra Federal. Por quê? Pela ação do Executivo. É pena! 

Eu acho que temos de ter posições partidárias, 
posições ideológicas, mas a posição em favor...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –... 
do Brasil e dos brasileiros tem de estar acima dessas 
outras questões. Então, temos de tentar avançar, avan-
çar em respeito ao cidadão e em respeito ao eleitor 
que confiou em nos mandar para cá, representá-lo. A 
cobrança e a resposta se verificam na pesquisa, na 
opinião pública. Se não fizermos a nossa obrigação, 
o que vamos ver? Se aprovarmos, aqui, Senador Cí-
cero Lucena – e não o faremos, Senador Geovani –, 
um novo imposto, seja ele a que título for, vamos po-
der ver a credibilidade e a confiança dos políticos e do 
Parlamento descer a patamares mais baixo do que já 
estão. Porque nós vamos, no sentido... 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
É preciso que nós tenhamos a capacidade de reagir. 

Ainda hoje, conversando com os Senadores do 
PSDB, V. Exª levantou a questão da saúde, dos recur-
sos da saúde – e eu disse há pouco quando comecei 
meu pronunciamento – que nós vamos nos debruçar 
no sentido de buscar, encontrar fontes e, é eviden-
te que o governo vai ter que enxugar alguma coisa. 
A primeira fonte que ele tem que fazer é diminuir os 
gastos, melhorar a qualidade dos gastos, diminuir o 
número de Ministérios. Eu li agora mesmo uma notí-
cia no jornal que me deixou muito satisfeito, de que o 
Governo Federal estava estudando fundir o Ministério 
da Previdência com o Ministério do Trabalho, voltar ao 
que era, Ministério da Previdência e do Trabalho, tal a 
ineficiência ou a falta do que fazer do hoje Ministério 
do Trabalho que aí está. E a notícia que mídia deu é 
que o Ministro estava pedindo para mantê-lo até março 
quando ele iria se licenciar. Ora, a sociedade brasileira 
vai ficar dependendo da vontade do Ministro ficar até 
março? Não! Vamos reduzir gastos. E aí com certeza 
absoluta vão surgir os recursos para atender à saúde.

Mas, Senador Aloysio, nós temos que fazer mais 
do que isso. Conversávamos hoje, todos nós reunidos 
da bancada do PSDB. E vamos buscar apresentar à 
sociedade brasileira o plano real da saúde. O que o 
Brasil é hoje, ele deve aos avanços do Governo Fer-
nando Henrique lá de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Flexa, eu peço a compreensão 
de V. Exª porque existem 15 oradores inscritos. Eu sei 
que é muito importante o pronunciamento de V. Exª, 
mas nós já prorrogamos por dois minutos e vou fazer 
a ultima prorrogação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Lá 
atrás, quando o governo do Presidente Fernando Hen-
rique instituiu o Plano Real, que deu a estabilidade e 
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alicerçou todos esses avanços, a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, o Fundeb, todos esses avanços, lamen-
tavelmente a oposição à época votou contrariamente 
de forma raivosa, e hoje quer se apoderar dessas 
bandeiras.

Nós temos de dar como contribuição à sociedade 
brasileira um novo avanço. Vamos construir um novo 
Plano Real para a saúde, para a segurança, para a 
educação. Vamos fazer isso, vamos fazer em conjun-
to – não nós, mas todos os brasileiros, porque esse é 
um benefício para a Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribei-
ro, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. C´cero 
Lucena, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador Flexa. 

Intercalando com as lideranças, com a palavra, 
a Senadora Marinor Brito, pelo PSOL.

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

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem, Senador.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de so-
licitar à Mesa, nos termos do art. 203 – para posterior 
publicação no Diário do Senado e no Jornal do Sena-
do –, que considere meu discurso como lido e que o 
inclua nos Anais. 

Ele diz respeito a uma homenagem que faço 
aos agentes penitenciários, que fazem um movimento 
nesta quinta-feira, aqui em Brasília e em todo o Brasil. 
Eu me solidarizo com eles, dando-lhes palavras de in-
centivo e de apoio.

Gostaria que V. Exª considerasse como lido meu 
discurso, para publicação.

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

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, permitam-me manifestar aqui 
minha solidariedade a um segmento profissional, que 
nesta tarde de terça feira, mobiliza-se aqui na capital 
do país, lutando por melhores condições salariais, de 
trabalho e, porque não dizer, reivindicando respeito e 
reconhecimento à lida dura, perigosa e complexa que 
enfrentam.

Digamos que eles lidam com aquilo ou com aque-
les com quem ninguém quer lidar. Eu estou me refe-
rindo aos agentes de atividades penitenciárias que 

anunciaram que estarão em greve a partir da próxima 
quinta-feira por tempo indeterminado.

Como eu disse, a responsabilidade de conduzir 
esse processo, essa mobilização, recai nesse primei-
ro momento ao Governo do Distrito Federal . Mas a 
julgar pelo grau de insatisfação evidente em todo o 
país, não é difícil prever que as reivindicações sejam 
brevemente compartilhadas.

Por aqui, o Sindicato dos Agentes de Atividades 
Penitenciárias informou que os serviços de segurança 
nas carceragens funcionarão normalmente, mas eles 
deixarão de atuar nos serviços de escoltas judiciais, 
comprometendo a atividade em cerca de 70%.

A categoria não aceita o salário atual. Mas, so-
bretudo, eles não entendem e não concordam com o 
fato de os agentes penitenciários ganharem o dobro 
do que eles recebem, uma vez que todos juntos rea-
lizam as mesmas atividades.

É bastante provável que as limitações impostas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal tornem impedi-
tivo ao GDF atender de imediato a categoria. Mas o 
episódio deve colocar a sociedade em alerta, porque, 
como é de se prever, não são só os agentes de Bra-
sília que se ressentem dessa discrepância salarial e 
de tratamento.

Há poucos meses tive a oportunidade de ler um 
artigo de José Erivaldo Silva, ele próprio Agente de 
Segurança Penitenciário, apresentando algumas con-
siderações teóricas a respeito da profissão.

E ele assim a define: O Agente de Segurança 
Penitenciária é um refém mal remunerado.

E pior! Sem remissão da pena, uma vez que o 
preso, ao fim do comprimento da parte da pena, vai 
embora, ao passo que o Agente Penitenciário, ainda 
ficará 30 anos para cumprir.

Quem conhece a cadeia de perto, e não de livros 
ou de gabinetes, sabe que ninguém sai imune daquele 
lugar. Nas prisões, o contato diário com a delinqüência 
encarcerada, resulta numa constância de sofrimentos, 
num compartilhar de experiências de violência e de 
riscos para os Agentes Penitenciários.

Dentro da Classificação Brasileira de Ocupações 
– CBO o Agente de Segurança Penitenciário é defini-
do como, Carcereiro, chaveiro-carcereiro, Guarda de 
presídio, Guarda penitenciário, Inspetor de presídio.

Eles trabalham em sistema de 12 por 36 horas, 
num ambiente extremamente estressante. O regime de 
trabalho do agente Penitenciário no passado seguia a 
Lei Orgânica da Polícia Civil, mas diversas mudanças 
foram feitas, em sucessivos governos, e hoje eles não 
têm sequer o status de polícia penal. Vivem no limbo. 
Existem de fato, mas não de direito.
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Tem basicamente os mesmos deferes do agente 
da polícia civil, mas não o reconhecimento como tal. 
E poucas coisas consagram mais a injustiça do que 
tratar os iguais de forma diferente.

Falta o que se chama de padrão de excelência na 
formação profissional do Agente Penitenciário.

Falta reconhecimento pela sociedade civil e pelo 
Estado.

O Agente Penitenciário não sabe realmente o 
que ele é. Mas ele sabe o que sofre. Ele sabe da res-
ponsabilidade perigosa que lhe é atribuída. Ele sabe 
do pouco salário que recebe.

E é isto que me motiva nesta tarde a me solida-
rizar com a categoria e alertar para os riscos de uma 
propagação do movimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – V. Exª será atendido conforme o Regimento.
Com a palavra, pela liderança, a Senadora Ma-

rinor Brito, pelo PSOL. 
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, os que nos ouvem pela 
TV Senado, eu queria falar especialmente ao povo 
do meu Estado, o Pará, sobre um debate que é muito 
caro para nós, educadores brasileiros, para nós, edu-
cadores paraenses.

No dia 27 de abril deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal julgou improcedente a Ação Direta de Incons-
titucionalidade impetrada por governadores contra a 
Lei n9 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional 
para o magistério, resultado de uma luta histórica dos 
trabalhadores brasileiros.

O acórdão do Supremo é cristalino. Afirma que 
“é constitucional a norma legal geral federal que fixou 
o piso salarial dos professores do ensino médio com 
base no vencimento, e não na remuneração global”; e 
que “é constitucional a norma geral federal que reser-
va o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos 
docentes da educação básica para a dedicação às 
atividades extraclasses”.

Neste momento presenciamos, lamentavelmente, 
a paralisação de docentes em vários Estados brasilei-
ros. Digo “lamentavelmente” não porque não devessem 
estar paralisados, não porque não tenham o direito 
de estar paralisados, mas é público e notório que aos 
trabalhadores em educação das redes públicas deste 
País tem sido reservada a falta de justiça social e de 
respeito aos direitos constitucionais.

Quero fazer um destaque para a heroica greve 
dos professores mineiros e cearenses. Também que-
ro registrar que se iniciou uma forte paralisação dos 
trabalhadores da educação no meu Estado, o Pará. 

E o que têm em comum todas essas paralisações? 
A principal reivindicação dos docentes é justamente a 
cobrança do cumprimento da lei federal, lei aprovada 
por esta Casa. E o Pará figura sempre entre os pio-
res índices nacionais. E neste caso especificamente, 
tem as piores posições dos indicadores educacionais 
do Brasil na avaliação da aprendizagem dos alunos. 
Como vemos nos resultados do Ideb de 2009, o Pará 
ficou em último lugar nas séries iniciais do ensino fun-
damental. Foi um dos cinco piores nas séries finais 
do ensino fundamental e do ensino médio. A mesma 
atuação desastrosa é identificada no último Enem...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
-me um aparte, nobre Senadora?

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não 
cabe aparte, Excelência. Infelizmente, está no horário 
da Liderança.

Os professores paraenses sofrem com o descaso 
de sucessivos governos.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – O Pre-
sidente permitindo...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Foram 
desprezados por Almir Gabriel; por Jatene, no seu pri-
meiro governo; viveram o desastroso governo de Ana 
Júlia; e, agora, rapidamente, viram suas esperanças 
se desvanecerem no segundo governo de Simão Ja-
tene no Pará.

Semana passada, o Governador anunciou solene-
mente que não vai cumprir a lei. Anunciou solenemente 
que não vai cumprir a Lei do Piso. Mesmo que no dia 
de sua posse tenha jurado fidelidade à Constituição 
Federal e Estadual e às leis de nosso País, anunciou 
publicamente que não pagará tão cedo o piso salarial 
de R$1.187 para um professor de nível médio que traba-
lhe 40 horas semanais. Disse, ainda, que não arranjou 
dinheiro para valorizar os professores e textualmente 
afirmou: “Fomos pegos no contrapé. Uma coisa é as-
sumir algo para o qual estamos nos planejando, outra 
é pegar um susto”.

Essa frase é de provocar indignação em qualquer 
paraense. Senão vejamos, Srs. Senadores. Ao se can-
didatar a governador, o Sr. Jatene tinha conhecimen-
to de que o Congresso Nacional havia aprovado, em 
2008, a lei do piso para o magistério. Segundo, como 
homem bem assessorado e ex-governador, ele sabia 
que a questão do pagamento do piso sobre a remune-
ração ou sobre o vencimento estava na dependência 
de decisão do STF, que ocorreu quatro meses após a 
sua posse. Terceiro, estamos em outubro, ou seja, mais 
de quatro meses após a decisão do STF que validou 
o cálculo do piso sobre o vencimento. 

Não há, portanto, o menor cabimento no discurso 
de que o governo estadual foi pego no contrapé, surpre-
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endido por algo inusitado, imprevisível; pelo contrário, 
a possibilidade do STF validar a norma aprovada pelo 
Congresso sempre esteve presente no planejamento 
de todos os gestores estaduais e municipais.

De sua posição podemos chegar a duas conclu-
sões: o Governador do meu querido Estado do Pará é 
inepto, ou seja, não demonstra aptidão para gerenciar 
um Estado tão importante, pois deixou de buscar as 
soluções devidas para o cumprimento de tão impor-
tante lei, ou, então, ele está arranjando desculpas para 
continuar não priorizando a educação e a valorização 
do magistério no Pará.

E agora o Governo tem afirmado que não pode 
pagar o piso, porque o Governo Federal não repassou 
o que deve ao Pará. Cabem alguns esclarecimentos 
sobre o assunto. 

De fato, todo ano o MEC reserva um quantitati-
vo de recursos para ajudar Estados e Municípios que 
comprovem não poder pagar o piso. As regras para o 
recebimento da ajuda estão dispostas na Portaria nº 
213, de março deste ano.

Até hoje, o Governo do Pará não se credenciou 
para complementar os recursos do piso. Eu não sei por 
que, mas, de duas, uma: é incompetente para acompa-
nhar os procedimentos legais ou não tem como com-
provar, já que tem dinheiro no caixa e não quer pagar 
os educadores do Pará. Das duas uma!

Infelizmente, mesmo com esses 800 milhões, 
cuja finalidade é complementar os recursos previstos 
para cobrir Estados e Municípios... E nós mandamos a 
portaria para o Governador, bem como para cada um 
dos 144 prefeitos do Pará para não haver desculpa. 

Eu queria dizer a V. Exªs que, esta semana, após 
a notificação ao Governo, pelo Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação, da decisão da categoria, tomada 
em assembleia geral, que é o espaço legítimo de de-
cisão da categoria, o Juiz da 11ª Vara da Fazenda de-
cretou a ilegalidade da greve, a abusividade da greve.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Srª 
Senadora...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É que 
estou no horário da Liderança, não sei se...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu só 
pediria...

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Se a oradora permitir...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Por 
mim não há problema, Excelência. Fique à vontade.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agra-
deço-lhe muito a gentileza, Senadora Marinor. Sei que 
o tema é relevante, a causa é importante para o seu 
Estado. Eu queria também agradecer ao Presidente 
Cícero Lucena.

É que estamos recebendo aqui uma delegação 
oficial de Deputados da Alemanha. Essa comissão é 
assim integrada:

1. Deputado Volkmar Vogel, Vice-Presidente da Co-
missão;

2. Deputado Gero Storjohann;
3. Deputado Peter Wichtel;
4. Deputado Michael Gross;
5. Deputado Gustav Herzog;
6. Deputado Werner Simmling;
7. Deputada Heidrun Bluhm;
8. Deputada Daniela Wagner.

A comissão é acompanhada pelo Deputado Re-
nato Molling, que é o Coordenador da Comissão Bra-
sil-Alemanha. O Deputado Renato Molling é do PP do 
Rio Grande do Sul, meu colega de Bancada aqui no 
Congresso Nacional.

Agradeço muito ao Senador Presidente e, sobre-
tudo, à Senadora Marinor Brito por permitir que fizés-
semos esta apresentação. Muito obrigada, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Em meu nome e em nome de todos os 
Senadores, agradecemos. Registramos que são mui-
to bem-vindos a esta Casa os nobres parlamentares 
alemães.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sejam 
muito bem-vindos.

Eu queria concluir agora...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Senadora Marinor, V. Exª agora pode me permitir um 
aparte.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Exce-
lência, estou no horário da Liderança, mas, se a Mesa 
permitir, não tem problema, fique à vontade. Espero 
que o aparte de V. Exª contribua para que possamos 
alcançar esses recursos e que o seu Governador pa-
gue o piso salarial dos professores paraenses.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, 
já que a Senadora Marinor, que está com a palavra, 
assim concedeu.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dora Marinor, V. Exª no mínimo está mal informada da 
realidade. Primeiro, a bandeira que V. Exª busca em-
punhar é de todos nós: a valorização da educação, do 
professor. V. Exª não estava nesta Casa quando apro-
vamos, por unanimidade, o piso para o professor. Nós 
o aprovamos aqui, e V. Exª não estava.

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu 
não era Senadora da República.

Não era Senadora, mas era educadora e acom-
panhei; lutei muito por esse piso. Lutei muito!
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 
está desinformada.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senadora, se me permite...

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu 
estou falando do Governador Simão Jatene. Ele esta-
va aqui e votou o piso? 

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 
me concedeu o aparte.

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – De-
veria estar cumprindo. É lei.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 
me concedeu o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senadora, a senhora me permite. Se a 
senhora concedeu o aparte... 

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – A pa-
lavra está comigo, Excelência, e eu a uso da maneira 
que quiser. 

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Não 
senhora. 

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É, 
sim senhor.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O aparte é regimental.

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – V. Exª 
está permitindo inclusive quebrar o regimento, que é 
liberar o aparte. Eu não sou deselegante e sempre 
concedo o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Então, não libere.

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O Se-
nador não pode vir dizer que eu estou desinformada 
pura e simplesmente.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu vou 
explicar por quê.

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Po-
deria ser pelo menos delicado, já que eu estou lhe 
concedendo um aparte.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou sendo delicado. Estou dizendo que V. Exª está 
mal informada e estou querendo lhe passar a infor-
mação correta. 

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Fique 
à vontade, professor.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Então, 
V. Exª diz, que o Governador não cumpre a lei, não 
cumpre a Constituição que ele jurou cumprir, e eu 
quero dizer que cumpre. Agora, não vai descumprir a 
Constituição, quebrando o equilíbrio fiscal do Estado. 
Ele tem um limite para gastar com pessoal e ele está 
no limite. Então, o cálculo que ele fez de antecipar os 
30% foi o limite possível para ficar dentro do percen-

tual máximo para pagamento de pessoal, além do 
qual estará, aí sim, descumprindo a lei. Agora, quero 
dizer a V. Exª que V. Exª pode ir comigo. Eu já pedi au-
diência ao Ministro Haddad. O Governador já esteve 
com o Ministro Haddad – e dou a informação que V. 
Exª não tem –, solicitando que o MEC faça a transfe-
rência, para que possa cumprir o restante dos 70%, 
o que o Governador fará na hora em que os recursos 
estiverem disponíveis. V. Exª faz sua colocação dizendo 
que o Governador tem recursos em caixa e não paga 
porque não quer pagar; não é verdade. 

A SRA.. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Con-
clua, Senador.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Ele 
antecipou até o limite do valor que poderia acrescer 
ao piso dos professores, que foi de 30%, para não ul-
trapassar o limite constitucional. 

Agora, vamos juntos. Eu convido V. Exª e o Sena-
dor Mário Couto para irmos juntos. Vamos ao Ministro 
Haddad, para que ele libere a solicitação que V. Exª diz 
que não existe – e já está lá no ministério – para que 
haja o pagamento. E quero dizer a V. Exª...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Con-
clua Exª, por favor, porque eu quero continuar o meu 
pronunciamento.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...que 
a sua bandeira é a nossa bandeira, é a bandeira de 
todos, para que o Brasil, através da qualificação e do 
reconhecimento da grandeza do professor, possa me-
lhorar a qualidade de ensino não só no Pará, mas em 
todo o Brasil.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – V. Exª 
não agradeceu, mas é bem elegante alguém que pede 
um aparte agradecer pelo aparte. Eu deixei V. Exª fa-
lar um bom tempo, inclusive interferindo no meu pro-
nunciamento. 

Mas o que V. Exª diz, Senador Flexa, não é a 
verdade. O seu governo – o seu Governo! –, o seu 
Governador é responsável – porque já foi governador 
do Estado e voltou a ser – pelos piores índices edu-
cacionais do Pará. O seu partido, que governou por 
doze anos e voltou a governar, é responsável pelos 
piores índices educacionais do Pará. E não é desin-
formado, não!

O ofício que foi mandado – e que não foi incor-
porado ao pedido de abusividade da greve – não foi 
um documento de acordo com a portaria do MEC, 
porque não basta pedir: eu quero mais dinheiro para 
complementar, porque o meu Estado não tem o sufi-
ciente para pagar o piso dos professores.

(Interrupção do som.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É pre-
ciso provar que não há recursos. É preciso documentar 
a ausência de recursos. E essa obrigação não é mi-
nha, Senador Flexa, porque eu não sou governadora 
do Pará. Essa obrigação é do Governador do Estado, 
que, há quatro meses, tem uma decisão do STF e não 
tomou as rédeas da gestão responsável, porque não 
faz uma gestão responsável, para resolver o problema 
antes de os educadores entrarem em greve. E o que 
é pior: com a conivência da Justiça paraense, através 
do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, que não só 
decreta a greve ilegal...

Ora, esse é um direito. Eu não sou advogada, 
não sou estudiosa do Direito, mas esse é um direito 
líquido e certo.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Se não 
está sendo pago, se não conseguiu a complementa-
ção, então (Fora do microfone.), faça empréstimo. Se 
prioriza a educação, respeite os educadores do Estado. 

Quero dizer mais: a irresponsabilidade e a coni-
vência do Judiciário com as elites que se têm locuple-
tado com poder no meu Estado são tão grandes que 
o juiz teve a coragem de dizer que isso é um serviço 
essencial e que 50% dos educadores têm de voltar. 
Assim, haverá 50% de aula de matemática, não vai 
haver 50% de português, 50% dos alunos assistirão 
às aulas e 50% não assistirão. Isso é uma falta de 
responsabilidade. 

Citaram o sindicato, que está lutando pelo direito 
líquido e certo, constitucional, reafirmado no Supremo 
recentemente, para pagar uma multa de R$10mil ao 
dia, R$10mil ao dia! É este o seu governo? 

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O go-
verno que criminaliza os movimentos sociais, Senador 
Flexa? (Fora do microfone.) É esse o seu Governo, um 
governo que criminaliza quem luta por direito, quem 
busca conquistar melhores dias? 

Nós, educadores do Pará, queremos sair desse 
patamar ridículo, vergonhoso de termos os piores índi-
ces educacionais do Brasil, o que só acontece porque, 
historicamente, não há investimento em educação.

Esse mesmo Governador do partido do Senador 
Flexa governou por 12 anos e terá mais quatro anos 
para governar, vem fazer gracejo ao dizer que a prio-
ridade do Governo dele é a educação e o respeito aos 
educadores.

Tomei providências. Pedi ao FNDE... 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senadora, gostaria de informar a V. Exª. 
Permita-me Senadora, mas já prorroguei três vezes e 
esta é a última.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Fui 
aparteada duas vezes pela Senadora e pelo Sena-
dor Flexa.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Porque V. Exª concedeu.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mas 
não é regimental? V. Exª poderia não ter permitido. 

Mesmo assim, agradeço a deferência de deixar 
o meu tempo passar um pouquinho.

Quero falar aqui e solidarizar com os educado-
res do Pará e do Brasil no sentido de quem lutem sim, 
porque esse é um direito líquido e certo e que abusi-
vidade é do poder que está instituído, encastelado no 
meu Estado, tratando os educadores e a educação 
como qualquer coisa em uma vala comum

Educação é um direito do povo. E queremos que 
ela seja pública, igualitária. Por isso estamos na luta, 
organizando comitês Brasil afora para que 10% dos 
recursos do PIB possam se juntar aos recursos da 
educação e, assim, podermos sonhar com um patamar 
melhor na educação para os brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senadora.

Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra à 
Senadora Lídice da Mata, representante da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Tendo em vista que a Senadora Lúcia Vânia 
declinou da relatoria do Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
536, de 2011, a Presidência designa o Senador Wilson 
Santiago para Relator do referido projeto.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
iniciar minha fala de hoje parabenizando o Presidente 
da Infraero pelo equilíbrio com que tem conduzido as 
negociações, Senador Walter Pinheiro, com os con-
cessionários do Aeroporto de Salvador.

Hoje, finalmente, após um ano e meio em que V. 
Exª, eu e o Governo do Estado da Bahia, juntamente 
com a Associação dos Concessionários, debatemos 
essa questão com a Infraero, conseguimos chegar a 
bom termo, fazendo com que se restabeleça um clima 
de pacificação em nosso aeroporto, que serve melhor 
os usuários dos aeroportos brasileiros e, em particular, 
o Aeroporto de Salvador. 

Sr. Presidente, há pouco falou a Senadora Mari-
nor, que é Relatora da CPI do Tráfico de Pessoas, e eu 
queria registrar esse fato parabenizando o Secretário 
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do Governador Jaques Wagner, Almiro Sena, da Se-
cretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da 
Bahia, que, através da Superintendência de Direitos 
Humanos, fez, na semana passada, o lançamento dos 
marcos regulatórios do tráfico de pessoas e realizou 
uma plenária livre para a construção do segundo plano 
de combate ao tráfico de pessoas no nosso Estado, 
com destaque para o Comitê Estadual de Prevenção 
e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que funciona 
no âmbito daquela secretaria e com a participação da 
sociedade civil.

Naquela oportunidade, não pude estar presente, 
mas, como membro da CPI do Tráfico de Pessoas e 
também como Parlamentar comprometida com a luta 
de combate ao tráfico de pessoas e com a luta em 
defesa dos direitos humanos em nosso País, eu me 
parabenizo por esse importante passo, dado pela Se-
cretaria de Justiça e Cidadania do Estado da Bahia. 

Esse crime movimenta mais de 32 bilhões anual-
mente e faz 2,5 milhões de vítimas em todo o mundo. A 
nossa CPI já esteve em Manaus, já esteve em Belém, 
já esteve no Rio de Janeiro e vai estar, nas próximas 
semanas, em São Paulo, para sistematizar o trabalho 
de denúncia, visando a organizar a apresentação de 
uma proposta de regulamentação e de criminalização, 
tipificando melhor esse crime, que é hoje uma grave 
chaga nacional.

Na lista dos parabéns, quero aproveitar também 
para parabenizar a Petrobras, que hoje completa 57 
anos de existência, representando e simbolizando a 
resistência do povo brasileiro por soberania, por inde-
pendência e conquistando importantes espaços no 
cenário internacional para o nosso País. Mais recen-
temente, a descoberta do pré-sal significa esperança 
para o nosso povo brasileiro, Senadoras e Senadores. 
Nós nos preocupamos e nos preparamos para deba-
ter e votar a questão que diz respeito aos royalties do 
pré-sal, para fazê-los mais democráticos e para fazê-
-los servir melhor ao desenvolvimento do conjunto do 
povo brasileiro.

Mas eu queria, Srªs e Srs. Senadores, destacar 
aqui a realização, há pouco, da nossa audiência pú-
blica na Subcomissão da Copa do Mundo, a discus-
são sobre a transparência da aplicação dos recursos 
da Copa e os mecanismos de controle que o Estado 
brasileiro desenvolveu em relação a esse grande, me-
gaevento que o nosso Brasil se prepara para realizar, 
com a presença do Sr. Marcelo Chaves de Aragão, 
representando o Tribunal de Contas da União, e do Sr. 
Valdir Agapito Teixeira, representando a Controladoria-
-Geral da União. 

Nós realizamos um amplo debate, que demons-
trou os avanços que o Brasil vem realizando na área 

do controle das contas públicas de maneira preventiva, 
com vistas à realização da Copa do Mundo. Creio que 
esta já se poderia destacar como um dos primeiros le-
gados da Copa: a modificação da cultura dos órgãos 
de controle, a aplicação dos recursos da União volta-
dos para a prevenção, para a discussão, a priori dos 
contratos; para a discussão, a priori da averiguação 
das ações em cada um dos ministérios envolvidos 
com a preparação da Copa; as obras, a discussão dos 
contratos, o que já restou em benefício direto para o 
Brasil nos contratos dos aeroportos, por exemplo, com 
economia de cerca de R$217 milhões.

Nós temos diversos mecanismos de controle de-
senvolvidos. O Presidente da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Contro-
le, Senador Rodrigo Rollemberg, que está no plenário 
neste momento, já lançou o portal da transparência da 
Copa, o portal da Copa, naquela comissão de trabalho, 
que atua diretamente ligada ao Tribunal de Contas da 
União e com a Controladoria-Geral da União. 

O Tribunal de Contas da União tem garantido 
consultoria ao próprio BNDES, definindo limites nos 
contratos de empréstimos e financiamento que o BN-
DES desenvolve hoje no Brasil, com vistas a garantir 
a execução dos projetos de construção dos estádios 
da Copa do Mundo. Assim também age a Controlado-
ria-Geral da União, que vem fazendo com que o seu 
portal, o portal que acompanha todas as ações da 
Copa, já tenha quase cerca de 50.000 visitações/dia. 

À medida que vamos aprimorando esses meca-
nismos de estabelecer transparência aos recursos que 
serão aplicados na Copa, em ações preparatórias no 
turismo, em ações preparatórias na qualificação dos 
trabalhadores na área do turismo em todo o Brasil, te-
remos como resultado da discussão desses controles, 
das auditorias realizadas previamente pelo Tribunal de 
Contas da União, inclusive a suspensão do programa 
Bem Receber, do Ministério do Turismo, para passar 
por uma nova modelagem, que garanta a transparên-
cia e, sem dúvida nenhuma, ações com participação 
dos controles da sociedade, com participação dos Go-
vernos de Estado, através das Secretarias de Turismo, 
em cada local. É a nossa expectativa a maneira pela 
qual isso vai se realizar, para que a política pública seja 
destinada, realmente, a preparar e receber de forma 
efetiva, com qualidade, com profissionalismo, os turis-
tas que vêm participar da Copa do Mundo no Brasil.

A Copa do Mundo no Brasil não pode ser vista 
como panacéia para a resolução de todos os problemas 
do nosso País, mas também não pode ser vista com 
a desconfiança que alguns têm para quase desquali-
ficar a existência de um megaevento dessa natureza, 
que, se fosse ruim para qualquer país, não haveria a 
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disputa internacional que há para um país sediar um 
megaevento como é a Copa do Mundo e as Olimpía-
das, que serão realizadas em 2016, na cidade do Rio 
de Janeiro.

Portanto, a lição que vai ficando da Copa do 
Mundo é que é, sim, necessário que possamos fazer, 
eventualmente, algumas concessões para os realiza-
dores do evento, mas nenhuma concessão que signi-
fique retirar direito do povo brasileiro consignado em 
lei federal. Vamos assumindo e compreendendo a or-
ganização de um megaevento dessa natureza com a 
capacidade que o povo brasileiro tem, através das suas 
instituições – Controladoria-Geral da União, Tribunal de 
Contas da União –, de aprimorar os mecanismos de 
controle dos gastos e dos recursos da União e, dessa 
maneira, auxiliar os Tribunais de Contas em cada Es-
tado, fazendo com que esses também possam cum-
prir bem a tarefa de bem servir ao povo, fiscalizando 
a aplicação dos recursos estaduais. Como é certo, os 
Tribunas de Contas deverão fazê-lo em cada Estado 
da Federação, já que a maioria tem obras com recur-
sos estaduais, e não federais. 

Que, preventivamente, possamos identificar os 
possíveis gargalos que até agora se apresentam para 
as cidades-sedes da Copa no sentido de que tenha-
mos a capacidade de superação dessas dificuldades. 

Até então, eu não tenho dúvida de tudo o que 
discutimos e acompanhamos, pois continua sendo a 
mobilidade urbana o principal projeto que nos preo-
cupa na Copa do Mundo. Mas tenho certeza de que a 
Presidência da República, através dos Ministérios das 
Cidades em articulação com os Governos de Estado, 
vai saber dar condições para a realização dessas im-
portantes intervenções de mobilidade urbana, que re-
sultem, principalmente, não em uma obra apressada 
para servir a um mês de atividade da Copa no Brasil 
em cidades que vão receber um jogo, dois jogos, três 
jogos da Copa do Mundo, mas, sim, que preparem e 
aproveitem a oportunidade para atrair investimentos 
que permitam intervenções que beneficiem, em longo 
prazo, o planejamento e o desenvolvimento urbano das 
grandes cidades brasileiras.

É nesse sentido que devo, mais uma vez, aplaudir 
a decisão do Governo do Estado da Bahia de buscar 
a introdução de um novo modal de transporte para a 
cidade de Salvador, unindo-se a uma ideia de modal 
metropolitano indispensável para se pensar a terceira 
maior capital do País. Tem de haver investimento em 
seu planejamento e em seu desenvolvimento voltado 
para a compreensão de que é a líder de uma região 
metropolitana; líder de uma região metropolitana que 
tem um polo petroquímico, líder de uma região me-
tropolitana que detém mais da metade – quase – dos 

investimentos feitos no Estado e que detém a maior 
parte das receitas também de nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de aqui di-
zer que o Senado tem avançado muito na discussão e 
compreensão dos passos e da organização do grande 
evento da Copa do Mundo por meio da Comissão da 
Educação, na qual nós tivemos semana passada im-
portante seminário; da nossa Subcomissão da Copa, 
que, na próxima segunda-feira, visitará a cidade do 
Rio de Janeiro, onde vai conhecer os projetos a fundo, 
visitar as obras do aeroporto, as obras do Maracanã...

(Interrupção do som.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Finalizando, Sr. Presidente. Eu prometo. Que vai de-
senvolver a agenda que tem desenvolvido em todas 
as outras cidades-sede da Copa.

Portanto, quero registrar aqui, mais uma vez, essa 
importante tarefa que o Senado vem desempenhando 
junto com a Câmara dos Deputados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Obrigado, Senadora. 
Com a palavra, pela Liderança do PCdoB, o Se-

nador Inácio Arruda.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-

dente!
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pois não.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 

do orador.) – Enquanto o Senador Inácio Arruda se di-
rige à tribuna, eu gostaria apenas de fazer um registro 
e elogiar um Senador da nossa Bancada do Distrito 
Federal, que é o nosso coordenador da Bancada do 
Distrito Federal, Senador Rodrigo Rollemberg. 

S. Exª levou a Bancada inteira à Ministra Gleisi 
para ver esse caso que está saindo nos jornais do Dis-
trito Federal diariamente, que é a transferência – sem 
que ninguém do Governo Federal saiba – de alguns 
funcionários, de algumas diretorias do Banco do Brasil 
para a cidade de São Paulo, tirando de Brasília essa 
importância. 

Mas aí, nessa reunião feita com a Ministra Gleisi 
agora, neste momento, nosso coordenador de banca-
da, Senador Rodrigo Rollemberg, informou-nos que a 
Ministra Gleisi foi muito firme e disse que não vai existir 
transferência nenhuma, que não há autorização nenhu-
ma para se transferir e que o Distrito Federal pode ficar 
sossegado, que o Banco do Brasil continua com todas 
as suas presidências, com as suas diretorias aqui, que 
não existe determinação nenhuma do Governo Federal 
para que sejam feitas essas transferências. 
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Então, está de parabéns a Bancada do Distrito 
Federal, que se mexeu, mas, principalmente, nosso 
coordenador, Senador Rodrigo Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Com a palavra o Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Com o apoio do 
Estado do Ceará e da Paraíba também, não há dúvida!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro eu 
queria destacar que acaba de haver mais uma reunião 
no Palácio da Abolição, no Estado do Ceará, onde o 
Governo do Estado, juntamente com os professores, 
o comando de greve, o seu sindicato, o Apeoc, e suas 
lideranças buscam, no diálogo, a maneira mais ajus-
tada de resolver o impasse da greve dos professores 
no Estado do Ceará, um dos Estados que mais têm 
dificuldades na Federação. 

Evidentemente, todos reconhecem o esforço 
que tem sido feito no nosso Estado para melhorar a 
educação básica, o ensino fundamental e o médio, 
os resultados positivos que temos alcançado, as 120 
escolas técnicas profissionais que estão sendo cons-
truídas. Ao mesmo tempo, há a realidade, ainda, dos 
salários, que são baixos em todo o Brasil, e não seria 
diferente no Estado do Ceará.

Os professores, portanto, também têm razão de 
lutar para melhorar os seus salários no Brasil inteiro.

Agora há pouco, eu dialogava com o Ministro 
Haddad sobre a greve dos professores dos Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que 
estão parados no Brasil inteiro, também numa greve 
já prolongada, e que merecem a nossa atenção, no 
Senado Federal, para encontrar a solução adequada. 
É nossa responsabilidade, no Congresso Nacional, 
tratar desse assunto.

Então, os professores do nosso Estado, o Cea-
rá, têm o nosso apoio. Ao mesmo tempo, nós apoia-
mos o Governo do Estado e o diálogo, que é muito 
importante para dar solução à greve dos professores 
no meu Estado.

Quero dizer que nós, que conhecemos a luta 
sindical, o movimento social, não aceitamos qualquer 
tipo de violência que possa ser praticada contra o ato 
seja dos professores, seja de qualquer outra institui-
ção que lute por direitos sociais. Sabemos que nem 
nós, nem o Governo do Estado concordamos que os 
professores sejam destratados em algum momento. 

Ao mesmo tempo, os professores buscam tratar, 
com toda a delicadeza necessária, a sua greve, por-
que a greve tem de considerar os estudantes, aqueles 
que mais precisam, das famílias mais pobres do nosso 
Estado, aqueles que precisam da escola pública no 
Estado do Ceará.

Então, é um trabalho que nós temos de fazer a 
duas mãos – os professores, porque têm justeza nas 
suas reivindicações, e o Governo do Estado –, e o 
melhor caminho é, sem dúvida, o diálogo.

Por isso, nós temos defendido com muita ênfase 
aqui, no Congresso Nacional, a ampliação das fontes 
de apoio e de recursos à educação no Brasil.

São necessários mais recursos para a educação 
básica – especialmente a educação básica. E temos 
discutido com nossos colegas Senadores e Deputa-
dos que é preciso vincular os recursos de royalties e 
pré-sal, porque, se não fizermos isso, os recursos ou 
vão parar num fundo externo, que vai fazer a graça da 
banca internacional, que adora esses fundos espalha-
dos pelo mundo afora, ou vão ser utilizados sem ne-
nhum critério por parte também dos nossos gestores 
Brasil afora, sejam de Estados, sejam de Municípios. 

Então, nossa ideia é vincular uma percentagem 
razoável dos recursos dos royalties – a minha propos-
ta é de 50% desses royalties destinados à educação, 
ciência e tecnologia, e 50% do fundo do pré-sal des-
tinado à educação, ciência e tecnologia. 

Essa luta é uma causa que reúne estudantes da 
UNE, reúne estudantes da Ubes e reúne os professores 
das mais diversas instâncias, seja professor estadual, 
seja professor municipal, seja do ensino superior, e as 
suas instituições.

Há pouco, dialoguei com a nossa dirigente má-
xima da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci-
ência, que está irmanada com essa causa, que veio 
ao Congresso Nacional e está à disposição das Srªs 
e dos Srs. Senadores para dialogar com o Congresso 
Nacional no sentido de garantir que esses recursos de 
royalties e do Fundo Social do Pré-Sal estejam vincu-
lados, amarrados ao destino de nossa Nação, que é 
ter um a educação de grande qualidade. 

E, ligando uma coisa à outra, porque isto é uma 
soma: a luta dos professores, a luta dos estudantes, 
a nossa luta conjunta por educação e a da mais im-
portante empresa da América do Sul e uma das mais 
importantes empresas do mundo, que é a Petróleo 
Brasileiro S. A., a Petrobras, que completa 58 anos 
neste mês, na sua data magna, exatamente no dia 3 
de outubro – portanto, ontem. É uma conquista do Bra-
sil. Todos sabem da história, da batalha travada para 
termos uma empresa com a capacidade da Petrobras.

Criada no Governo Getúlio Vargas, por sua inicia-
tiva, a proposta veio ao Congresso Nacional, onde foi 
alterada, e aqui se consagrou o monopólio estatal do 
petróleo, a base fundamental para chegarmos aonde 
estamos com a Petrobras. É uma empresa, hoje, po-
demos dizer, responsável pela produção na mais nova 
fronteira exploratória mundial, que mudará o papel do 

285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40122 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Brasil, no cenário geopolítico, de atual coadjuvante no 
mercado global de petróleo e gás para ser um de seus 
principais protagonistas, com o maior plano de inves-
timento de sua história – R$224,7 bilhões, chegando 
perto de R$400 bilhões, no período de 2011 a 2015. 

A Petrobras prevê instalar dezenove grandes pro-
jetos de produção até 2015, adicionando 2,3 milhões 
de barris por dia à sua capacidade de produção. Será 
adicionado, em cinco anos, volume superior ao que a 
empresa conseguiu produzir em 58 anos de existência. 

O crescimento da Petrobras foi construído por sua 
força de trabalho, e, para conduzir o desenvolvimen-
to projetado no Plano de Negócios 2011-2015, será 
aumentada, dos atuais 58 mil empregados diretos da 
controladora, para 74.400 em 2015. 

Para trabalhar na cadeia de suprimento do setor, 
o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural, PROMINP, do qual a Petrobras 
é a principal financiadora, qualificará 213 mil pessoas. 
É isto mesmo: 213 mil pessoas! A companhia almeja 
também perfurar mais de mil poços offshore, ao lon-
go desses cinco anos, e chegar à produção de 4,9 mil 
barris de petróleo por dia em 2020, sendo 1,9 milhão 
oriundo do pré-sal.

Hoje, a Petrobras já produz 129 mil barris no pré-
-sal, e as moléculas de gás do campo de Lula abas-
tecem, desde setembro, o mercado brasileiro, através 
do gasoduto Lula-Mexilhão. Com 216 quilômetros de 
extensão, é o gasoduto com maior profundidade e com-
primento de duto rígido submarino já instalado no Brasil.

Esses números tornam-se ainda mais significati-
vos quando se coloca em perspectiva o curto espaço 
de tempo entre a descoberta do pré-sal em 2006 e a 
entrada em produção do primeiro teste de longa dura-
ção, em 2009, bem como as características da região 
onde essa riqueza está localizada. 

A nova fronteira fica a 300 quilômetros da costa, 
com profundidade de 7 mil metros, sob camada de sal 
plástica de 2 mil quilômetros de espessura ou cinco 
vezes a altura do Pão de Açúcar. Seria difícil acreditar 
que a produção da companhia seria duplicada na próxi-
ma década, não fosse o histórico dos últimos 30 anos. 

Em 1980, a Petrobras produziu apenas 187 mil 
barris, sendo a maior parte da produção em terra. Em 
1990, a companhia mais que triplicou a sua produção, 
atingindo 653 mil barris. A aposta da exploração em 
águas profundas fez a Petrobras alcançar, em 2000, 
produção de 1,2 barril e de 2 milhões em 2010.

Essa história de conquistas traz benefícios não 
apenas para a companhia, seus funcionários e acio-
nistas, mas também para a cadeia de fornecedores e 
subfornecedores, estimada em mais de 200 mil em-
presas e milhões de trabalhadores. 

O maior exemplo desse benefício é a inédita 
construção de 28 sondas de perfuração no País. Se, 
em 2000, a indústria naval brasileira contava com 1,9 
mil trabalhadores, hoje um exército de 56.112 pessoas 
está a serviço dos estaleiros e de seus fornecedores.

O Brasil já é o sétimo maior consumidor mundial 
de petróleo, e a perspectiva é o crescimento contínuo. 
Para atender essa população que cresce e distribui 
renda, a companhia construirá quatro novas refinarias 
no País. Vamos acrescentar, com essas unidades, um 
volume correspondente à metade de nossa capacida-
de atual de refino. 

Para se ter uma ideia, sem esses investimentos 
no parque de refino, a fatia da importação de derivados 
pelo Brasil passaria dos atuais 5% para 40%, o que teria 
grande impacto na balança comercial brasileira. E, se 
o País cresce em ritmo acelerado, as Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste crescem ainda mais rápido.

Sem investimentos nas refinarias de Pernam-
buco, Maranhão e Ceará, o déficit entre produção de 
derivados e consumo nessas regiões seria de 416 mil 
barris em 2020. Com investimentos, ainda haverá dé-
ficit, mas bem menor – 23 mil barris/dia.

Na área de gás natural, a companhia comemora a 
conclusão do ciclo de investimentos bilionários na am-
pliação da malha de transportes. A nova fase da área 
de gás e energia visa à construção de novos pontos 
de entrega de gás natural, investimento em geração de 
energia termelétrica e produção de fertilizantes. Nesse 
último segmento, se hoje o País importa 53% do volume 
da amônia consumida, em 2015, será autossuficiente 
no produto. A dependência da ureia também cairá dos 
atuais 53% para 22% em 2020.

Metas: a Petrobras poderá se tornar a maior pro-
dutora de etanol do País até 2015. 

Após ingressar nesse segmento, via aquisição de 
ativos e parcerias, a companhia planeja alcançar uma 
produção total de 5,6 milhões de metros cúbicos de 
etanol em 2015, incluindo a participação de inúmeros 
parceiros. O volume permitirá à Petrobras a participa-
ção de 12% no mercado brasileiro de etanol. 

A companhia prevê investimento de 4,1 bilhões 
no segmento de biocombustíveis, entre 2011 e 2015, 
dos quais 1,9 bilhão no negócio e 1,3 bilhão na logís-
tica de distribuição. 

Com tecnologia tão sofisticada quanto a espa-
cial, o segmento de petróleo e gás demanda inves-
timentos robustos. A Petrobras investe 1,3 bilhão por 
ano em pesquisa e desenvolvimento. Os recursos são 
injetados em 50 redes temáticas, que reúnem pesqui-
sadores e laboratórios com o objetivo de desenvolver 
tecnologia aplicada. 
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Essas redes abarcam 80% instituições em todo o 
País, entre universidades e centros de pesquisas. Os 
trabalhos são coordenados pelo Cenpes, o maior cen-
tro de pesquisa da América Latina, localizado na Ilha 
do Fundão, no Estado do Rio de Janeiro, já conhecido 
como um polo de desenvolvimento de tecnologia de 
exploração e produção em águas profundas. 

Atualmente, estão sendo construídas quatro gran-
des centros de P&D de fornecedores da Petrobras na 
Ilha do Fundão. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemo-
rar os 58 anos de existência da Petrobras, para nós, 
pode significar uma conquista extraordinária. A sua 
comemoração é fruto da luta do povo brasileiro. Dizia-
-se que aqui nem havia petróleo e, hoje, temos uma 
empresa gigantesca na América do Sul, vitoriosa, que 
produz riqueza em todo o Brasil. Não há um ponto do 
Brasil, não há um lugar do Brasil em que não esteja 
presente a Petrobras!

Mas há mais. Aqui, quero indagar ao nosso Go-
verno, porque, associada à indústria de petróleo e gás e 
ao biocombustível, surge a regulação, surge a agência 
reguladora. Tenho conhecimento de que um novo leilão 
de áreas exploratórias no Brasil foi aprovado pelo con-
selho, até agora não materializado. E a indagação que 
faço é exatamente por que as áreas, Sr. Presidente, 
beneficiadas com o novo leilão são basicamente áreas 
que eram ainda inexploradas ou quase inexploradas. 
Uma das áreas mais significativas está na Região Nor-
deste, reunindo os Estados do Rio Grande do Norte, do 
Ceará, do Piauí e do Maranhão, exatamente a Bacia 
Potiguar e a Bacia do Ceará, que sai do Rio Grande 
do Norte e vai até São Luís do Maranhão.

Em seguida vamos para a Região Norte, atin-
gindo o Estado do Pará, o Estado do Amapá, que é 
uma fronteira nova de exploração de petróleo gás no 
nosso País...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Requeiro logo os três minutos que é para o senhor não 
ter que ficar apertando uma, duas, três vezes.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Se V. Exª for objetivo, não precisa de 
três minutos, não!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Então, eu quero dizer a V. Exª que essa nova rodada 
de leilões de petróleo e gás está estancada em algum 
lugar. Nós precisamos de uma explicação do Ministro 
de Minas e Energia, do Presidente da Agência Nacio-
nal de Petróleo, do Governo, da Casa Civil: por quê, 
na hora em que vai beneficiar o Norte e o Nordeste, 
ficou estancada a exploração naquela região? Não vai 

ter o leilão? Qual é a dificuldade? Porque esses leilões 
eram assim: aprovavam num dia e o faziam no outro 
dia. Agora, nós estamos paralisados.

Encerro, Sr. Presidente, com esse minuto que V. 
Exª adiciona neste instante, dizendo que essa riqueza 
extraordinária, que tem sido motivo, inclusive, de grande 
debate entre nós, é um debate justo porque é a maior 
riqueza que nós temos atualmente. Nós temos que 
buscar distribuí-la de forma mais equitativa possível, 
sem prejudicar, porque tenho certeza de que nenhum 
Senador da República de nenhum Estado, nem Sena-
dora pensou, em algum minuto ou em algum segundo, 
em prejudicar o Estado do Rio de Janeiro, ou o Espírito 
Santo ou o Estado de São Paulo. De forma nenhuma!

O que nós queremos é beneficiar os demais Esta-
dos, é encontrar o mecanismo mais adequado, o meio 
mais adequado, a negociação mais justa a fim de que, 
no Brasil, essa riqueza produza os benefícios neces-
sários para elevar a qualidade de vida do nosso povo. 

Então, ao dar os parabéns à Petrobrás nos seus 
58 anos, eu peço exatamente aqui um bom diálogo, um 
diálogo justo para o Brasil. Esse petróleo, essa rique-
za não é exclusivamente do Estado do Rio de Janeiro. 
Reconheço, Sr. Presidente, porque todos nós reconhe-
cemos, que ali está o petróleo – não estava. A maior 
produção do Brasil não era no Rio de Janeiro, era em 
outros Estados. Hoje é no Rio de Janeiro. Amanhã pode 
não ser; pode ser na Paraíba, que já tem petróleo no 
rio do Peixe; pode ser no nosso litoral do Ceará ou no 
Maranhão, ou pode ser no Piauí ou em Pernambuco. 
Em qualquer outro Estado, nós podemos fazer novas 
descobertas porque a ciência e a tecnologia nos per-
mitem fazer explorações em todo o território nacional. 

Então, devemos encontrar, Sr. Presidente, o meio 
mais adequado, mais justo para que essa conquista da 
riqueza do petróleo e do gás beneficie o conjunto da 
população brasileira, especialmente amarrando esses 
recursos na educação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta 
noite, primeiro fazer uma saudação muito especial a 
esses milhares, meu caro Armando Monteiro, de tra-
balhadores e trabalhadoras agentes comunitários de 
saúde de todo o Brasil.

Falo isso, aqui, com muita alegria, meu caro Se-
nador, porque tive a oportunidade de ser o relator da 
matéria que incluiu na Constituição essa profissão, 
a de agente comunitário de saúde e a de agente de 
combate às endemias.
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Batalhamos isso por anos a fio. Essa luta, parti-
cularmente, nós começamos desde o final dos anos 
1990, aqui, no Congresso Nacional. E a conquistamos, 
meu caro Paim, em 2006, através de uma emenda 
constitucional.

É bom frisar que é uma das poucas categorias 
– isto é importante, Paim – cuja profissão consta da 
nossa Constituição. É uma profissão que foi relegada, 
que foi tratada, algumas vezes, até com desrespeito. 
Majoritariamente, esses trabalhadores e essas traba-
lhadoras nem contrato de trabalho tinham, numa rela-
ção – voltando a um período que esperamos que não 
exista mais no Brasil – em que os contratos de trabalho 
eram feitos num pedaço de papel, meu caro Senador 
Armando Monteiro. E assim ainda havia agentes co-
munitários no País.

Um trabalho que começou como voluntário e que 
hoje é fundamental para todo um nível de atendimento, 
de capilarização da saúde, de estruturação da saúde 
básica neste País.

Então, quero aqui fazer esta saudação, dizendo 
da minha alegria por ter trabalhado ao longo desses 
anos. Fiz diversas reuniões no Brasil. Corri este Bra-
sil de ponta a ponta, o meu Estado, os quatro cantos, 
discutindo com esses agentes comunitários de saúde, 
com o nosso Governo de Estado, para a melhoria das 
condições. Mudamos a forma, inclusive, de capacita-
ção dessa gente. Criamos as condições para que eles 
pudessem, efetivamente, numa lógica de nova com-
posição, pudessem participar do Programa Saúde da 
Família como parte decisiva e integrante.

Então, dia 4 de outubro, que é o dia do nosso 
rio São Francisco, rio que nos é muito caro, que é um 
dos símbolos do nosso Nordeste, é também o Dia dos 
Agentes Comunitários de Saúde. Eles que, amanhã, 
em conjunto com os agentes de combate às endemias, 
estarão aqui em Brasília, meu caro Paim, na batalha 
pela fixação do piso salarial da categoria.

Não pude estar aqui durante o dia de hoje para 
recepcioná-los por conta das nossas agendas em re-
lação às audiências públicas do plano plurianual e do 
Orçamento da União que estamos fazendo pelo Brasil 
inteiro, mas amanhã estaremos juntos, todos nós, com 
os agentes comunitários, na batalha para que possa-
mos discutir, com o Governo Federal, a constituição 
de um fundo que tenha capacidade para financiar esse 
piso. Caso contrário, ficará difícil.

E posso falar tranquilamente da nossa Bahia. 
Pequenos Municípios não teriam condições de arcar 
com isso, assim como Municípios do interior do Rio 
Grande do Sul também não. Portanto, é importante o 

fundo nacional, esta que é uma das bandeiras principais 
dos agentes comunitários de saúde. E é importante a 
capilarização da estrutura de saúde em nosso País.

Então, quero deixar o meu abraço e este regis-
tro. Nós que batalhamos muito, por diversas vezes, 
Paim, acampamos com essa turma no Congresso 
Nacional. Recordo-me de episódios os mais diversos. 
E até de um interessante: o dia em que saiu a medida 
provisória que basicamente regulamentou o disposi-
tivo constitucional e que foi assinada pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, na cidade de Paracambi, no 
Rio de Janeiro.

Esse ato aconteceu em uma quinta-feira. Eu li-
teralmente ocupei a Casa Civil para que essa medida 
provisória fosse escrita e o Presidente pudesse assi-
ná-la na cidade de Paracambi, já que Sua Excelência 
estava indo para um ato no Rio de Janeiro. Eu disse: 
“Presidente, só falta agora essa regulamentação para, 
de uma vez por todas, resolvermos a relação de con-
trato de trabalho, a relação entre prefeituras e agen-
tes comunitários e agentes de combate a endemias”.

Portanto, hoje, comemoramos e já vamos abrindo, 
meu caro Paulo Paim, outra estrada, outra reivindica-
ção. É assim que se faz. Eu sempre dizia aos agentes: 
“Ninguém come o mingau pelo miolo, mas pelas bei-
radas”. Então, vamos, passo a passo, conquistando. 
Temos de conquistar a profissão, a regulamentação, 
ainda em debate na Previdência, meu caro Paulo Paim 
– é importante a sua participação –, o reconhecimen-
to desse tempo. Não foi responsabilidade do agente 
comunitário de saúde não ter contrato. Eles trabalham 
esse programa desde 1991 no Brasil. Então, esse tem-
po tem de ser contado como tempo de serviço, Paulo 
Paim, para fins de aposentadoria desses trabalhado-
res e trabalhadoras, árduos trabalhadores. Sei o que é 
visitar a zona rural, batalhar, dia a dia, em cada casa. 
Tenho acompanhado essa luta há muitos anos.

A grande conquista da profissão, de forma mui-
to enfática, sem dúvida alguma, será ampliada com a 
grande vitória do piso salarial e a consolidação dessa 
categoria tendo seu direito à contagem de tempo e, 
portanto, tendo oportunidade de gozar a aposentadoria. 
Alguém que presta assistência social, mas que passou 
anos e anos a fio sem ter oportunidade de gozar dos 
benefícios sociais em nosso Brasil. Parabéns, agentes 
comunitários de todo o Brasil! Parabéns, agentes de 
combate às endemias! Vocês terão uma tarefa enorme 
daqui para frente na preparação das condições para 
que possamos evitar, de uma vez por todas, a epide-
mia da dengue provocada pelo mosquito.
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Era isso, Sr. Presidente, que tinha a comunicar. 
Quero, neste momento, aproveitar, já que não tive opor-
tunidade de participar da reunião de líderes, porque eu 
e o Senador Vital do Rêgo chegamos com uma certa 
dose de atraso, pois estávamos fazendo o debate do 
Orçamento e do PPA em São Paulo. Conversamos com 
o Presidente Sarney, conversamos com as diversas 
lideranças, e apresentamos a nossa posição. Não há 
nenhuma discordância em adiar para o dia 26 a apre-
ciação final dessa matéria. A discordância é no método 
aplicado daqui até o dia 26 e na forma, meu caro Sena-
dor Jayme Campos. Se continuarmos nesta batida de 
adiarmos, sem pautarmos na Mesa, sem colocarmos 
na Ordem do Dia o projeto, esse acordo não chegará 
nunca. Ou, como andávamos falando por aí, jamais.

Portanto, não há como fazer esse debate se não 
pautarmos a matéria na Ordem do Dia. Há um pedido 
de urgência para o Projeto nº 448 e seus apensados. 
O Senador Vital do Rêgo apresenta o seu relatório. 
Amanhã, por exemplo, após a votação das medidas 
provisórias, poderíamos abrir a Ordem do Dia já com 
a discussão desta matéria: projeto para definir a nova 
distribuição de royalties. Isso abre o processo, isso 
aguça as condições para o entendimento, isso acelera 
e pressiona o Governo para apresentar uma proposta.

Há uma pergunta que tenho feito permanente-
mente, Senador Armando: cadê a proposta que discu-
timos na semana passada? Está escrita onde? Está na 
mente de um, está na ponta da língua de outro, mas 
aqui vale o que está escrito! É assim que votamos as 
coisas. Vamos materializar isso!

Fizemos diversas reuniões no Palácio, diversas 
reuniões na Fazenda, avançou-se, mas pediu-se um 
prazo agora porque a Presidenta Dilma, inclusive, disse 
que gostaria de fazer o desfecho. Ótimo, é bom isso, 
é fundamental! Mas vamos abrir o debate aqui. Não 
podemos ficar de braços cruzados esperando o dia 26. 
Se no dia 26 não vem a proposta, vamos para o veto.

Ocorre que a derrubada do veto não é a melhor 
solução. O texto da Emenda Ibsen Pinheiro nos atende 
sobejamente bem, mas não se segura em pé. A Petro-
bras terá a obrigação legal de recorrer à Justiça, afinal 
de contas ela representa os minoritários. O Governo terá 
a obrigação de entrar na Justiça, porque é o acionista 
majoritário da Petrobras. O Rio de Janeiro e o Espíri-
to Santo, legitimamente, vão entrar na Justiça. Então, 
nós vamos parar o processo e, aí, vale o quê? Vale a 
condição de hoje, o que significa nenhuma alteração.

O que queremos não é uma guerra judicial, mas 
um bom acordo. Para esse acordo se configurar, é 
preciso iniciar o processo de apreciação dessa ma-

téria na Casa. Se não for assim, fica só o acordo dos 
corredores, das tratativas.

Pode ter sido boa a reunião... Eu conversava com 
o Presidente Sarney hoje. Ele me disse: “Senador Pi-
nheiro, era uma assembleia lá na Presidência, gente de 
todo lado, gente de todo canto, gente do Brasil inteiro, 
Senadores e Deputados!”. Ótimo, o Presidente Sarney 
é o grande timoneiro, mas isso só se processará se o 
timoneiro conduzir a questão no local correto: Mesa de 
plenário e não mesa de gabinete do timoneiro.

Aqui, ó, é o palco; aqui é o fórum para delibera-
ção; aqui é que a gente pode aprovar um bom acordo. 
Então, vamos abrir esse debate de uma vez por todas, 
porque o encaminhamento chegará.

Nós estamos há quanto tempo nisso? Recordo-
-me de que, na mesma sala do Presidente Sarney, nós 
fizemos uma reunião antes do recesso. Os senhores 
estão lembrados? Antes do recesso! E a promessa era 
de que ainda no final, ali no primeiro período nosso 
aqui, no primeiro semestre, teríamos oportunidade de 
apreciação dessa matéria.

Depois, jogamos isso para a volta do recesso. 
Na primeira quinzena de agosto, Senador Armando 
Monteiro, nós iríamos apreciar. Cedemos, para exa-
tamente buscar um acordo. Concordamos. Adiamos 
para setembro. Eram 22 de setembro. Matar ou morrer. 
Data marcada, definida. Do dia 22 de setembro não 
passaria um centímetro. Aí, mudamos para o dia 5 
de outubro. Foi boa aquela mudança. Foi boa! Aquela 
mudança nos permitiu encontrar um acordo: a entrada 
da participação especial; a redução de 30% para 20%, 
portanto, aumentando o bolo de distribuição, fazendo 
o escalonamento para não prejudicar Municípios e 
Estados produtores. Foi bom!

Agora, estamos fazendo um novo adiamento. 
O 5 de outubro nem chegou ainda; é só amanhã, e 
nós já mudamos o prazo, sem efetivamente isso aqui 
ser pautado. Então, para que, no dia 26 de outubro, 
a gente não se depare... Aí, efetivamente, isso pode 
acontecer no dia 25, como hoje. E no dia 25 de outubro 
nós vamos dizer: “hoje são 25; amanhã, obviamente, 
são 26 e precisamos adiar, porque até lá não teremos 
resposta”. Ou vamos empurrar aquela coisa, como 
se fosse num contexto de ameaça: “A nossa arma é 
o veto; ponham no Congresso e derrubaremos esse 
veto!” Não é esse o caminho.

Eu quero, mais uma vez, insistir. Amanhã va-
mos cobrar isso do Presidente desta Casa. O relator 
pode traduzir para o seu relatório, ou melhor, levar 
para o seu relatório as diversas propostas que já 
foram apresentadas. Vamos materializar isso aqui, 
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porque permitirá, por exemplo, que qualquer Senador 
apresente proposta contra, ou até ajude na busca do 
entendimento. Que faça emenda! Na medida em que 
fica nos corredores, quem fará esse tipo de proposi-
ção? Somente alguns? Ou nós teremos oportunidade 
de fazer isso?

Concedo um aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Mui-

to obrigado, Senador Walter Pinheiro. Quero cumpri-
mentar V. Exª, inicialmente, quando V. Exª se referiu e 
homenageou aqui os nossos agentes comunitários de 
saúde. São verdadeiros abnegados. Amanhã, nós tere-
mos uma audiência pública, na Comissão de Assuntos 
Sociais, com essa classe tão importante do Brasil. Eu 
tive a primazia, como prefeito, já por três mandatos, de 
lançar esse programa lá na minha cidade de Várzea 
Grande. E hoje nós temos uma força-tarefa de mais 
2 mil agentes comunitários de saúde. Entretanto, nós 
precisamos dar a eles também um salário mais dig-
no. Lamentavelmente, como V. Exª disse muito bem, 
lá atrás, eles meramente assinavam um papel. Ou 
seja, uma folha de sabatina, que era o contrato des-
sas pessoas. De tal maneira que V. Exª presta a eles 
aqui essa homenagem. Eu quero me associar a V. Exª 
diante dos serviços valorosos, prestimosos que eles 
prestam, sobretudo nas periferias dos grandes centros 
deste País, das cidades, como também na área rural, 
onde, certamente, muitas comunidades rurais recebem 
atendimento dos agentes comunitários. Por outro lado, 
V. Exª toca num assunto pertinente. Do ponto de vis-
ta, quando V. Exª fala da discussão da distribuição de 
royalties é muito importante...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –... 
que a discussão – um minuto só – venha para o ple-
nário da Casa. Participamos hoje – eu, o Senador 
Crivella e outros Senadores – lá com a Presidência 
da Casa, ou seja, no gabinete do Presidente Sarney. 
E lá nós mudamos a data, ficando para o dia 25. Es-
tou quase convencido, Senador Walter Pinheiro, de 
que não vai acontecer dia 25. Ali o seu caro Depu-
tado Henrique Alves deixou muito claro que tem que 
votar, sobretudo discutir, tendo em vista que essa 
matéria pouco, ou quase nada, foi discutida. Parti-
cularmente, o Senador Demóstenes Torres deixou 
bem claro que nós não fomos chamados para a dis-
cussão. Isso é muito ruim! Tem que haver um debate 
aqui bem amplo, porque nós estamos mexendo com 
um projeto que não é para dois, três anos. É para 
50, 100 anos, para o futuro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 
é para mais de 5.542 Municípios.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Mu-
nicípios brasileiros. Então, é fundamental que abramos 
um grande debate, sobretudo, pelo que entendo, temos 
que chegar a um ponto final de forma consensual, sem 
que haja ganhador...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –... ou 
perdedor.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Companheiro, para concluir.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Já 
estou concluindo, meu caro Presidente. De tal maneira 
que eu acho tem que tolerar. Naturalmente, chegarmos 
a um consenso. Certamente, V. Exª toca num assun-
to pertinente. E espero que a Presidência da Casa, o 
nosso ilustre e querido Senador José Sarney ponha 
esse debate a partir de amanhã, para no dia 25 con-
cretizarmos a votação da distribuição dos royalties. 
Parabéns, Senador Walter Pinheiro!

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Jayme.

Eu quero encerrar, meu caro Senador Crivella, 
dizendo, inclusive para V. Exª, que é Senador do Rio 
de Janeiro, que o que nós queremos não é uma guer-
ra contra o Rio. O grande debate é inaugurarmos com 
essa questão dos royalties um novo pacto federativo.

A União não pode ficar concentrando recursos, 
meu caro Senador Crivella; o povo não mora na União, 
não mora no Estado. O povo mora no Município. É no 
Município que o cidadão vive.

Então, é importante que façamos essa discussão 
de maneira que os recursos cheguem à ponta de forma 
direta e aí aproveitemos esse debate e até façamos um 
outro importante debate: como é que vamos vincular 
parcelas desses recursos para que sejam efetivamente 
aplicados na infraestrutura, na ciência e tecnologia, na 
educação e, principalmente, na saúde.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Espero 
que, no dia de amanhã, logremos êxito nesta Casa e, 
de uma vez por todas, coloquemos na Mesa, no plená-
rio principal desta Casa, o tema, o debate, a discussão 
sobre a nova distribuição dos royalties do petróleo no 
Brasil para todos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinhei-
ro, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Nós é que agradecemos a V. Exª a sua 
participação.

Senador Walter Pinheiro e Senador Jayme Cam-
pos, tenho a impressão de que essa discussão dos 
royalties, por uma questão do destino, ficou para de-
pois do feriado religioso para que todo mundo possa 
ir à igreja, fazer uma oração, ponderar e aí encontrar 
um caminho pacífico para essa controvérsia. Acho 
que o nosso baiano, o Senador Walter, não entendeu 
isso. Mas foi o destino. Haverá um feriado religioso, e 
as pessoas irão à igreja, para fazer uma oração e co-
locar a mão na consciência, de tal maneira que o Rio 
não perca. Por isso, essa discussão ficou para depois 
do feriado religioso. É hora de oração. Na semana que 
vem, será a hora de falar com Deus e de buscar uma 
solução pacífica para a controvérsia.

Muito obrigado, Senador Walter.
Gostaria de fazer um registro aqui...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Não nos podemos esquecer das crianças do Nor-
deste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Pois não, Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Dia 12 é o Dia das Crianças.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Será também o Dia das Crianças.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Espero que o resto do Brasil e os Senadores se sensi-
bilizem com as crianças pobres do Nordeste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – E com as crianças pobres do Rio tam-
bém, Senador Eunício.

Eu gostaria de registrar a presença aqui, à mi-
nha direita, do Deputado Estadual Gilson Andrade, 
que nos honra muito com sua presença e que veio 
da cidade de Estância, do bravo Estado do Sergipe, 
grande produtor de petróleo agora. É também médico 
e está aqui acompanhando atentamente a aprovação 
do piso dos agentes de saúde. Seja bem-vindo a esta 
Casa! É uma honra tê-lo aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Eu gostaria de colocar em votação um 
requerimento do Senador Walter Pinheiro, que pede 
a autorização do Plenário para visitar Espanha e Por-
tugal no período de 8 a 16 de outubro, pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, para participar dos pro-
jetos de produção de energia eólica.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nesse sentido, 

nos termos do art. 40 do Regimento Interno, encontra-
-se sobre a mesa parecer favorável, oferecido à maté-
ria, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que será publicado na forma regimental. 

É o seguinte o Parecer:

PARECER No 1.049, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
n° 1.185, de 2011, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, que “Requer, nos termos 
dos arts. 39 e 40, do Regimento Interno do 
Senado Federal, autorização para o Sena-
dor Walter Pinheiro participar de visita a 
parques eólicos na Espanha e em Portugal, 
no período de 8 a 16 de outubro de 2011. 
Requer, ainda, que seja acompanhado de 
um consultor legislativo do Senado federal”.

Relator: Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento n° 1.185, de 2011, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, que “Requer, nos termos dos arts. 39 
e 40, do Regimento Interno do Senado Federal, auto-
rização para o Senador Walter Pinheiro participar de 
visita a parques eólicos na Espanha e em Portugal, no 
período de 8 a 16 de outubro de 2011. Requer, ainda, 
que seja acompanhado de um consultor legislativo do 
Senado Federal”. 

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa às situações, em que o senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, 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.
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Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 

I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 

estará ausente do País no mesmo período da licença 

solicitada – 8 a 16 de outubro de 2011. Sua Excelência, 

o Senador Walter Pinheiro, solicita, portanto, as neces-

sárias providências para o desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
n° 1.185, de 2011.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2011. – 
Senador Fernando Collor, Presidente. – Senador 
Eduardo Suplicy, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores 
que aprovam a viagem do Senador Walter Pinheiro 
para conhecer as usinas de energia elétrica na Espa-
nha e em Portugal permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Há também sobre a mesa um requeri-
mento do Senador Magno Malta, pedindo autorização 
ao Plenário para participar do seminário “O avanço 
do consumo de drogas na Argentina”, no período de 
5 a 7 de outubro. No requerimento, S. Exª apresenta 
suas razões.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores 
que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Não havendo objeção, está aprovado o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Há sobre a mesa um último requerimento, 
que é do Senador Vital do Rêgo, da Paraíba, em que 
solicita licença, nos termos do art. 13 do Regimento 
Interno do Senado Federal, para participar dos semi-
nários regionais aprovados pela Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para dis-
cutir as propostas do Orçamento da União para 2012 
e o Plano Plurianual para 2012 a 2015.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores 
que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Eu gostaria de passar, imediatamente, 
a palavra ao Senador Eduardo Amorim, que vai falar 
pela Liderança do seu Partido, o PSC.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Crivella, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
hoje, quero iniciar minha fala com o pensamento do 
escritor norte-americano James Freeman Clarke, fa-
moso pela luta contra a escravidão, quando afirmava 
que “o político populista pensa nas próximas eleições, 
e o estadista, nas próximas gerações”. Com base nes-
se pensamento, quero dizer a V. Exªs que, hoje, com 
a dádiva do pré-sal, nós temos uma grande e histó-
rica oportunidade de fazermos algo verdadeiramente 
significativo em favor da redução das desigualdades 
regionais da nossa Nação.

Estou convencido, e acredito que as Srªs Sena-
doras e os Srs. Senadores hão de concordar, de que 
a história se constrói justamente nos momentos de 
maior impasse, de pouco consenso e de muita polê-
mica. Mas é sabido também, Sr. Presidente, que são 

nesses momentos em que nós, homens e mulheres 
públicos, devemos nos despojar de todo sentimento 
de cunho pessoal, ainda que legítimo, e tentar pairar 
acima do fato em si e observar o motivo pelo qual es-
tamos aqui, nesta Casa.

Em suma, em poucas palavras, portanto, o nos-
so trabalho não é outro senão o de tentarmos promo-
ver justiça para todos os cidadãos em todos os níveis. 
Dessa maneira, não nos podemos esquecer jamais da 
justiça social igualitária como forma de redução das 
desigualdades.

Como sabemos, há em pauta 21 projetos, ou 
até mais, que versam sobre os recursos dos royalties 
do petróleo, sobretudo o da camada do pré-sal. Isso 
demonstra a atenção que esta Casa, por meio do ex-
celente trabalho desenvolvido pelos nobres colegas, 
tem dado a esse tema e evidencia também a consci-
ência da importância desse assunto para o futuro do 
nosso País.

E é para a consciência dos ilustres companhei-
ros desta Casa que apelo hoje. Lembrem-se de que o 
que está em jogo não se trata apenas do futuro isolado 
dos cidadãos que habitam os Estados cujo solo ou mar 
territorial possuem tão abundante riqueza, como é o 
caso do pré-sal. O que está em jogo nesta Casa, além 
do futuro das próximas gerações desta Nação una e 
soberana, é também o recado que estamos passando 
para o futuro, que nada, nem mesmo as riquezas do 
nosso solo, terão força para dividir este País pacífico 
do Oiapoque ao Chuí.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, com a votação em breve dos royalties do pré-sal – é 
o que esperamos –, nós nos responsabilizaremos pelo 
futuro que há de vir após nossas decisões. Portanto, é 
o momento de demonstrarmos que somos, além das 
nossas vantagens e desvantagens regionais, legítimos 
cidadãos brasileiros.

Sr. Presidente, em segundo lugar, eu gostaria 
de falar hoje de duas categorias extremamente im-
portantes para o nosso País, sobretudo para a saúde 
de todos nós.

Hoje é um dia muito especial e muito importante 
para uma categoria profissional pela qual tenho gran-
de respeito e que tenho apoiado desde meu mandato 
como Deputado Federal, ou melhor, anteriormente 
ao meu mandato, como médico e como Secretário de 
Saúde. Falo dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias. Feliz a Nação, feliz 
o gestor, Senador Jayme Campos, como já discutimos 
aqui, que reconhece e valoriza esses profissionais.

Há exatamente dez anos, foi assinado o primei-
ro decreto-lei que regulamentava as atividades dos 
agentes comunitários de saúde. A partir de então, 
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alguns avanços foram conquistados, como a Lei Fe-
deral nº 10.507, em 2002, que criou a profissão, e a 
Lei nº 11.350, de 2006, que regulamentou a profissão 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias. Mas a luta desses importantes 
profissionais, que são fundamentais para o sucesso 
dos programas de atenção básica à saúde, fazendo um 
elo entre as necessidades da população e os serviços 
de saúde, continua. Essa luta não para.

Sr. Presidente, quero aqui homenagear a con-
quista de hoje na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Foi mais uma conquista, com a aprovação 
que houve naquela Comissão. Destaco aqui o trabalho 
do nobre colega Deputado Federal por Sergipe, meu 
amigo e irmão do Partido Social Cristão (PSC), André 
Moura, em defesa dos agentes de saúde e dos agen-
tes de combate às endemias, e também do Deputado 
Estadual Gilson Andrade, médico, obstetra, profissio-
nal competente e renomado, humanista, que se des-
locou da Assembleia Legislativa do nosso Estado para 
acompanhar pessoalmente essa votação tão especial.

Neste dia, parabenizo e felicito os agentes He-
lenildes, do Sindicato dos Agentes de Saúde do Es-
tado do Sergipe; Edmilson, da Federação; e Júlio, do 
Sindacs. Saudando esses três profissionais de saúde, 
cumprimento e parabenizo todos os agentes de saúde 
do meu Estado.

Atualmente, a luta é pelo piso. Como já foi apro-
vado na Comissão Especial agora, esperamos que o 
Plenário da Câmara o aprove muito em breve e que, 
depois, com sensibilidade e reconhecimento, a nossa 
Presidenta Dilma possa sancionar essa lei tão impor-
tante para essas categorias.

Sr. Presidente, os agentes de combate às ende-
mias e os agentes comunitários de saúde são verda-
deiros agentes de cidadania, os quais quero, e reforço 
aqui, parabenizar pelo seu dia. Ratifico meu sincero e 
total apoio a essas categorias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Nós é que agradecemos a V. Exª pelo 
belo pronunciamento.

Agora, vamos chamar, para falar como orador 
inscrito, o Senador Cícero Lucena, do bravo Estado 
da Paraíba.

Estão inscritos pela Liderança o Senador João 
Vicente Claudino e, depois, o Senador Marcelo Crivella. 
Essa é a ordem de inscrição.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Depois, serei eu.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Desculpe-me. O Senador Jayme Campos 
falará pela Liderança depois do Senador Cícero Luce-

na. É que estava dobrado o papel. Depois do Senador 
Jayme Campos, falará o Senador Marcelo Crivella e, 
posteriormente, o Senador João Claudino.

Eu não o excluí, não, Senador Eunício Oliveira. 
V. Exª será o último. V. Exª é o de nº 23. V. Exª será 
chamado, com certeza.

Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena, 
do bravo Estado da Paraíba.

V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Crivella, espero não precisar usar 
esse tempo, até para ser solidário com os demais 
companheiros.

Mas eu gostaria de aproveitar o tema aqui provo-
cado por Senadores anteriormente, inclusive o Senador 
Amorim, para dar uma opinião rápida sobre a questão 
dos agentes comunitários de saúde. Ao assumir a pre-
feitura da cidade de João Pessoa, não havia nenhuma 
equipe de saúde da família e deixamos a prefeitura com 
180 equipes de saúde da família. E posso e devo, sim, 
dar o testemunho do reconhecimento da importância 
desses profissionais, não só em algo que é fundamental 
em um tema que, hoje, está na pauta de todo o Brasil, 
o problema da saúde e a saúde pública. O trabalho dos 
agentes de endemias e dos agentes comunitários de 
saúde é fundamental por ser preventivo. Tive, sim, a 
felicidade, também, de ser relator dessa matéria, aqui 
no Senado, que estabeleceu o piso desses trabalha-
dores dessa área tão sacrificada, para qual devemos 
voltar as nossas atenções, os nossos esforços e dar 
as nossas contribuições. 

Por isso eu me solidarizo com esse movimento 
e espero que a Câmara Federal o faça de uma forma 
mais rápida possível, até porque voltarei a esse tema 
com uma preocupação que começa a se alastrar no 
Brasil de que alguns administradores, principalmente 
municipais, estão procurando terceirizar o gerencia-
mento das equipes de saúde da família, como exemplo 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa que, graças à 
mobilização da sociedade e ao trabalho de cinco Ve-
readores de nossa capital levaram a questão à Justi-
ça paraibana que, através da Drª Ramalho – não me 
recordo bem do nome dela –, que proibiu a aplicação 
da lei, até sob suspeita de terem publicado e manipu-
lado o Diário Oficial para descumprir decisão da Exmª 
juíza – voltarei a esse tema.

Então, acho que o Senado, ao fazer pronuncia-
mentos como o do Senador Eduardo Amorim e dos 
outros que o fizeram anteriormente – inclusive o meu 
–, estamos dando nossa contribuição para a valoriza-
ção e reconhecimento de uma categoria a que nós não 
só devemos pagar o piso salarial, como fazer, como 
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tentei fazer na Prefeitura de João Pessoa – e infeliz-
mente deixei –, um processo de profissionalização, 
transformando todos esses agentes em técnicos de 
enfermagem, em primeiro passo, e depois aprimorá-
-los cada vez mais para que eles possam prestar um 
serviço de qualidade de medicina preventiva.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, eu subo a esta tribuna 
em um momento de muita tristeza quanto ao tema que 
aqui farei referência. É com profundo pesar que ocupo 
a tribuna desta Casa para manifestar solidariedade à 
família da estudante de Direito do UniCeub Suênia 
Sousa de Farias, 24 anos, brutalmente assassinada na 
última sexta-feira, dia 30, pelo professor e advogado, 
Rendrik Vieira Rodrigues, de 35 anos de idade. A pa-
raibana, natural do Município de Pombal, no interior da 
Paraíba, chegou a Brasília aos três anos de idade. Era 
a filha caçula, com quatro irmãos, e sonhava ser juíza.

Esse é o retrato do que ocorre com milhares de 
famílias do interior do Brasil, em particular do meu que-
rido Nordeste e também de minha Paraíba, que veem 
seus filhos desbravando a cidade grande em busca de 
oportunidades, mas que, infelizmente, estão expostos 
à violência dos grandes centros.

Quero registrar, Senador Crivella, a declaração 
do pai de Suênia no jornal Correio Braziliense: 

O produtor rural, Sinval Monteiro de Fa-
rias, que vive [aqui perto] em Formosa [de 
Goiás]. “Um homem jamais pode abusar de 
uma mulher. Ela é a pedra mais preciosa que 
existe”, disse [o pai] emocionado. A irmã da 
estudante, Cilene Sousa Farias, 34, gritava por 
Justiça durante o enterro [da jovem paraibana, 
que ocorreu no último domingo, dia 2, sob for-
te comoção dos amigos e familiares]. “Minha 
irmã queria ser juíza. Vou torcer para que al-
gum juiz faça algo por ela para que esse crime 
não fique impune”, disse [a irmã], aos prantos.

Srªs e Srs. Senadores, o delegado que acompa-
nha o caso não tem dúvida de que o assassinato foi 
planejado.

Na sua edição de hoje, terça-feira 4, o Correio 
Braziliense, cuja cobertura merece nossa referência, 
revela que: 

O assassino comprou a arma – uma pis-
tola calibre 380 – há duas semanas. [...] A 
polícia indiciou o acusado por homicídio du-
plamente qualificado (por motivo fútil e por 
impossibilidade de defesa à vítima).

Quero mais uma vez manifestar a minha solida-
riedade à família da paraibana Suênia Sousa de Fa-
rias e associar-me à dor dos seus parentes e amigos 
e assim pedir o conforto divino.

Quero renovar minha crença no compromisso da 
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distri-
to Federal, que, por meio de nota, garantiu a abertura 
de processo ético disciplinar contra o acusado. Uma 
instituição ética como a OAB do Distrito Federal deve 
preservar nos seus quadros apenas os profissionais 
legitimamente comprometidos com a Justiça e com os 
direitos humanos.

Quero renovar a minha crença no Ministério Pú-
blico do Distrito Federal, responsável por oferecer a 
denúncia ao Poder Judiciário. Enfim, é impossível di-
mensionar a dor dos pais, irmãos, parentes e amigos, 
mas, em nome do povo da Paraíba, quero manifestar 
o consolo, a solidariedade e as nossas orações.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Senador Cícero Lucena, muito obrigado 
a V. Exª. 

Eu gostaria de chamar agora o Senador Jayme 
para ocupar a tribuna. 

Senador Jayme Campos, V. Exª tem 20 minutos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Pode ter certeza, Sr. Presidente Crivella e demais Sena-
dores e Senadoras, de que serei bem mais econômico 
com o tempo de 20 minutos que V. Exª me concede.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na noite 
de ontem, tivemos a grata oportunidade de respon-
der, em tempo real, a algumas perguntas de eleitores 
mato-grossenses, sobre importantes temas de nosso 
Estado. Tivemos a oportunidade ímpar de fazer essa 
discussão, por meio da TV Senado, no programa As-
sunto de Estado.

Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os 
servidores da TV Senado, sobretudo a debatedora An-
tônia e o Rollemberg, que conduziram bem o programa 
na noite de ontem. Ele acabou por volta das 22h30, 23 
horas. Quero ressaltar isso porque muita gente acha 
que os servidores do Senado trabalham pouco e ga-
nham muito. Muito pelo contrário, eles trabalham bas-
tante, tenho de testemunhar e, sobretudo, ser honesto, 
diante do trabalho competente que os servidores do 
Senado fazem nesta Casa.

Por meio do programa Assunto de Estado, trans-
mitido ao vivo pela TV Senado para todo o Brasil, na 
honrosa companhia de meus companheiros de banca-
da, Senadores Blairo Maggi e Pedro Taques, pudemos 
discutir temas de importância vital para o desenvolvi-
mento de nossa região.

As inteligentes indagações de nossos telespec-
tadores deram-nos a chance de expor ideias e apro-
fundar opiniões acerca de múltiplas questões, algumas 
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das quais eu gostaria de, aqui, compartilhar com este 
Plenário.

Um dos itens, aliás, Sr. Presidente, que não po-
deria faltar e que foi o primeiro ponto questionado, 
refere-se ao desmatamento, no contexto do novo Có-
digo Florestal.

Mais uma vez, passa-se a falsa impressão de 
que o código que discutimos no Congresso resultará 
em brechas para que haja novos desmatamentos ou 
anistia aos que descumpriram a lei. 

É preciso deixar claro, Sr. Presidente, que não é 
disso que se trata.

Ao abordarmos esse assunto, foi-nos possível 
esclarecer que o sentido das discussões aponta para 
que se encontre um modelo regulatório no qual a se-
gurança jurídica seja inquestionável.

O desafio é, por um lado, conseguimos dar cabo 
de um emaranhado complexo de normas, de centenas 
e centenas de leis, decretos, portarias, resoluções e 
regulamentos, a entrouxar toda uma panaceia de dis-
positivos, não raro conflitantes entre si, que se foram 
sobrepondo desordenadamente, ao longo dos anos.

Por outro lado, o desafio consiste em assegurar o 
direito adquirido àquele que desenvolveu sua atividade 
agrícola ou pecuária em áreas regularmente obtidas e 
exploradas sob a égide da lei então vigente.

Para tanto, o projeto que veio da Câmara, embora 
extremamente valoroso, a nosso ver, ainda carece de 
alguns reparos. São aprimoramentos pontuais, para 
que, sem inconstitucionalidades ou desvirtuamentos, 
possamos superar os dois desafios a que me referi.

Outro tema de elevada importância para nosso 
Estado e que foi ontem também discutido com nossos 
eleitores, por meio da TV Senado, diz respeito ao re-
corrente problema representado pela dificuldade de 
escoamento de nossa produção. Isso porque a insis-
tência da utilização do modal rodoviário tem imposto 
a nossos produtores um pesadíssimo ônus.

Ao comentarmos as perguntas de nossos teles-
pectadores, foi-nos dado destacar, uma vez mais, a 
premente decisão de viabilizarmos a integração hi-
droviária. E nesse aspecto, ressaltarmos, com muita 
ênfase, a necessidade imprescindível de obrigarmos 
que haja construção de eclusas, vinculadas a todas as 
licitações de obras de usinas hidrelétricas.

Digo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
diante das inúmeras usinas hidrelétricas que estão 
sendo construídas em todo o Brasil, mas sobretudo 
no meu querido Mato Grosso. Para que V. Exª tenha 
conhecimento, só nos rios Teles Pires e Tapajós estão 
construindo seis ou sete hidrelétricas. Todavia, em ne-
nhuma delas estão previstas eclusas, que, na verda-

de, é o transporte mais barato e que preserva o meio 
ambiente, porque não é poluente. 

Todavia, o Governo Federal, lamentavelmente não 
tem priorizado esse transporte, que, fatalmente, seria 
a redenção não só da região Centro-Oeste, particular-
mente de Mato Grosso, mas também de todo o Brasil, 
buscando o transporte intermodal entre o transporte 
rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

Por isso, a nossa pretensão, como Senador, é 
de lutarmos todos os dias, todos os instantes, para 
sensibilizar o Governo Federal na medida em que, 
com certeza, esse transporte seria o que todos nós 
sonhamos, pois seria o transporte mais barato e, aci-
ma de tudo, respeitando a questão ambiental, sendo 
o menos poluente. 

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de aqui salien-
tar, dentre os muitos assuntos tratados no programa 
Assunto de Estado, na noite de ontem, o tema fervi-
lhante, relativo à repartição dos royalties do petróleo, 
em geral, e os relacionados ao pré-sal, em particular.

A nossa posição nessa matéria é clara e crista-
lina, a favor incondicionalmente de uma distribuição 
mais abrangente aos Estados e Municípios não pro-
dutores. Essa discussão dos royalties desperta outra 
questão de vital importância para o progresso do País, 
também abordada ontem, que envolve a repartição das 
receitas e responsabilidades da Administração Pública 
como um todo. Em todos os níveis, Senador Eunício, 
de governo, existe a necessidade de se repensar o 
pacto federativo. 

Na verdade, existe uma grande concentração de 
receita na mão do Governo Federal e, lamentavelmente, 
o empobrecimento da maioria absoluta dos Municípios 
brasileiros, de tal forma que, além de não só discutir-
mos um pacto federativo moderno, avançado, que vai 
permitir uma melhor distribuição de receitas concentra-
das nas mãos do Governo Federal, fundamentalmente 
também os royalties e o pré-sal têm de ser uma nova 
fonte de receita, permitindo não só a melhoria da re-
ceita dos Municípios e dos Estados, mas certamente 
precisamos dar uma boa destinação em relação a es-
ses recursos novos que estarão ingressando nos cofres 
dos Municípios e dos Estados brasileiros.

Tenho por muitas vezes assomado a esta tribuna 
com a mesma preocupação. Creio ser esta uma das 
cruciais vicissitudes que vivemos hoje neste País: a 
demanda inevitável por uma revisão do ordenamento 
de atribuições e arrecadações entre a União, os Esta-
dos e os Municípios brasileiros.

Todavia isso é tema por demais abrangente, a 
sugerir amplo e maduro debate, no seio da classe po-
lítica e das demais vozes representativas da Nação. 
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Espero em Deus que tal debate possa de fato ocorrer 
em breve.

Ao encerrar por ora minhas palavras, deixo aqui 
consignadas as minhas congratulações à TV Senado 
por iniciativas como esta que estou agora a relatar, ao 
mesmo tempo em que parabenizo os eleitores mato-
-grossenses por sua enriquecedora participação no 
dia de ontem.

Oxalá possamos seguir em sintonia com os an-
seios e clamores de nossa gente. Que possamos mul-
tiplicar e aperfeiçoar os canais de comunicação que 
divulgam nosso trabalho e que nos unem em laços cada 
vez mais estreitos ao cidadão que nos acompanha, que 
nos incentiva e que nos cobra. Ao cidadão que é, em 
última análise, o verdadeiro dono desta Casa.

De tal maneira que, meu caro e valoroso Sena-
dor Crivella, demais Senadores, concluindo esta minha 
participação na tarde noite de hoje, eu não poderia 
deixar de registrar aqui este debate, essa entrevista 
que concedemos no dia de ontem, na certeza de que 
esse instrumento que temos em nossas mãos, que é 
a TV Senado e a Rádio Senado, vai permitir levar ao 
mais longínquo município ou comunidade deste País 
o trabalho que as Srªs e os Srs. Senadores vêm reali-
zando aqui no plenário e nas Comissões desta Casa. 
E certamente torcendo para que grandes e importan-
tes debates – como discutimos agora a questão dos 
royalties do petróleo, a questão do pré-sal, o Código 
Florestal brasileiro e outras matérias aqui – possam ser 
feitos com altivez e principalmente com independência, 
na luta incessante em busca de melhoria de bens e 
serviços que o País, tem que prestar ao povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Nós é que agradecemos, Senador Jay-
me Campos.

Eu, agora, gostaria de chamar o próprio Senador 
Marcelo Crivella. Eu estou como orador inscrito. Peço 
ao Senador Paim que assuma a Presidência, e eu farei 
ali um pronunciamento.

O Sr. Marcelo Crivella deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 
Presidente que assume, eu estou inscrito como Líder 
do PMDB e pergunto se o Senador Jayme falou como 
orador inscrito ou pela liderança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ele falou como orador inscrito. Agora, o Senador 
Marcelo Crivella já foi anunciado, e V. Exª falará pela 
liderança posteriormente ao Senador Marcelo Crivella, 
que já está na tribuna.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Muito obrigado.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhores te-
lespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da 
Rádio Senado, esta Casa está diante de um grande 
desafio, que é resolver a questão da distribuição dos 
royalties do petróleo. 

Aqui, represento o Estado do Rio de Janeiro, o 
maior produtor de petróleo do País, totalmente extraído 
da plataforma continental. Ocorre que, com a desco-
berta dos campos do pré-sal, abriu-se uma grande dis-
cussão em torno da repartição dos royalties do petróleo 
e gás natural, passando a ser objeto de interesse dos 
Estados e Municípios não produtores. O Congresso 
Nacional aprovou a lei da partilha, incluindo, por força 
absoluta da maioria, uma nova regra na distribuição 
dos royalties, dando a todos os Estados e Municípios 
do País direito igual – a Emenda Pedro Simon. O texto 
foi vetado pelo Presidente Lula e a questão continua 
sem ser resolvida. 

Enquanto não houver uma solução de consen-
so, o problema da repartição dos royalties continua-
rá. É uma ilusão imaginar que o projeto do Senador 
Wellington Dias ou a derrubada do veto presidencial 
resolverá a questão, porque, na verdade, só estare-
mos adiando ainda mais um problema que tende a se 
agravar no futuro. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que a Federação 
brasileira vive um momento de crise, com causas de-
terminadas e consequências previsíveis. O problema 
que hoje enfrentamos é doloroso pelo fato de envolver 
Estados irmãos. Nós, os produtores de petróleo, esta-
mos em minoria e, diante de uma questão federativa 
séria, para ser tratada da forma como está posta, não 
aceitamos que esse projeto do Senador Wellington 
Dias seja resolvido em regime de urgência. O projeto 
tinha de passar em quatro comissões; não vai passar 
em nenhuma e vem aqui, para o plenário, em regime 
de urgência. É um absurdo! Essa forma açodada e in-
consequente merece veemente repúdio. É inaceitável 
mesmo! Não podemos, mais uma vez, embarcar numa 
aventura contaminada por vícios oportunistas. 

Como representante eleito de um Estado produtor, 
considero justo que todas as unidades da Federação 
participem do bolo dos royalties, mas não é racional 
que a distribuição seja feita para todos com a mesma 
fração, ainda mais com a aplicação da regra de distri-
buição dos Fundos de Participação dos Estados e dos 
Municípios, já denunciada no Supremo Tribunal Federal. 

Veja V. Exª que não estou desconsiderado o valo-
roso Estado do Piauí – absolutamente! –, mas o Esta-
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do do Piauí vai receber 4,5% dos royalties do petróleo, 
pelo Fundo de Participação dos Estados, mais que 
São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os grandes 
produtores do Brasil. Só um Estado, só o Estado do 
Piauí vai receber mais que os três Estados produtores, 
pela regra proposta no projeto do Senador Wellington.

Em minha visão, temos de encontrar uma forma 
equilibrada, justa que atenda à sociedade brasileira. Isso 
só será possível – e esta Casa representa a Federa-
ção – se pudermos examinar essa matéria sem regime 
de urgência para que ela tramite nas comissões para 
as quais foi distribuída. É imperativo que busquemos 
chegar a um acordo sobre essa importantíssima ques-
tão. O simples fato de haver tantas tentativas de regu-
lamentar o mesmo problema já indica falta de acordo. 

É difícil chegarmos a um consenso, e os Srs. teles-
pectadores da TV Senado vão entender isto: no momento 
em que nós temos, de um lado, 24 Estados e, de outro 
lado, 3 Estados, os senhores podem supor, imaginar, por 
mais otimistas que sejam, que é possível chegar a um 
acordo, quando 24 estão contra 3? Esse é o ambiente 
da votação nesta Casa. É preciso que a distribuição dos 
royalties seja feita de maneira diferenciada, de modo a 
compensar as áreas produtoras pelo estresse social e 
econômico trazido pela lavra e pela produção.

As demandas infraestruturais, sofridas pelos Mu-
nicípios do litoral norte fluminense com a chegada de 
levas de trabalhadores, impuseram enormes encargos e 
continuam a impor. O Rio de Janeiro quer uma distribui-
ção justa dos royalties. Bem sabemos que há, no País, 
regiões pobres e atrasadas social e economicamente 
que precisam de mais recursos para se desenvolve-
rem, promovendo a justiça social. Para dizer o míni-
mo, é uma questão humanitária: todos desejamos um 
Brasil rico, poderoso, mas também justo e harmônico. 

No entanto, essa guerra entre as unidades fe-
deradas aponta, no fundo, para a necessidade da 
reforma tributária. Os Estados já vivem uma guerra 
fiscal permanente com a manipulação de alíquotas e 
isenções para atrair empresas e investimentos. Mas 
agora estamos permitindo que a riqueza do petróleo, 
que deveria ser uma coisa de união entre nós, torne-
-se uma ameaça ao próprio pacto federativo, que é um 
dos pilares do Estado Nacional.

Permito-me refletir um pouco mais sobre esse 
ponto, recordando Ulysses Guimarães, que disse, na 
promulgação da Constituição de 1988: 

Quando, após tantos anos de lutas e sa-
crifícios, promulgamos o estatuto do homem, 
da liberdade e da democracia, bradamos por 
imposição de sua honra: temos ódio à ditadu-
ra. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde 
quer que ela desgrace homens e nações (...). 

Não creio que o Senado Federal vá praticar a 
tirania. Essas célebres palavras estão gravadas, para 
sempre, nas mentes e nos corações do povo brasileiro.

Por isso, eu gostaria de apelar aos líderes parti-
dários desta Casa para que não votemos esses proje-
tos de maneira tão açodada. Tenho plena convicção de 
que o Senado Federal, a Casa do espírito federativo, 
pode encontrar – e deve – uma fórmula que distribua 
para todos, mas não massacre os Estados produtores. 

Sr. Presidente, hoje mesmo eu estava lendo no 
jornal O Globo, o jornal mais importante do meu Es-
tado e dos mais importantes do Brasil, e, na coluna 
mais importante do jornal, a coluna política do ilustre 
jornalista Ilimar Franco, uma frase do Senador Hum-
berto Costa, Líder do PT, dizendo assim: “Os Estados 
produtores terão uma perda pequena, que será com-
pensada, no ano que vem, com o crescimento da pro-
dução de petróleo.”

Eu conheço bem o Senador Humberto Costa: 
ele é um homem de uma sinceridade, de uma ho-
nestidade, de uma consciência extraordinária! Eu o 
aplaudo, porque ele é o Líder da bancada, com quem 
tenho convivido. Na verdade, ele acredita nisso, mas 
isso está muito longe de representar o projeto que 
discutimos aqui, em regime de urgência, sem passar 
nas comissões.

O que diz o projeto do Senador Wellington Dias?
Os royalties hoje produzidos, em torno de 20 bi-

lhões em números redondos – dos quais o Rio Janeiro 
e os Municípios do Rio ficam com quase 10 –, serão 
congelados pelos números de 2010. 

Esses poços de petróleo – Senador Paim, por 
favor, Senador Claudino! – foram licitados em 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, por 27 anos. 
Portanto, a concessão deles terminará na década de 
2020 agora – de 2020, 2030. Nós estamos congelando 
os royalties do Estado do Rio e do Espírito Santo em 
números de 2010. Esses poços já estão sendo explo-
rados há quase uma década ou um pouco mais que 
isso; eles estão alcançando o pico e vão começar a 
produzir cada vez menos.

Como o projeto do Senador Wellington fixa o teto 
e não piso, se os poços produzirem um pouco mais, 
esses recursos não entrarão para o Rio: vão ser dis-
tribuídos pelos demais Estados e Municípios. E esta-
mos mexendo em contratos firmados, em ato jurídico 
perfeito; estamos mexendo no passado.

Pois bem, em 2020, 2030, esses royalties de hoje 
estarão esgotados. O Rio não terá um centavo desses 
royalties! O Rio, que hoje recebe 10 bilhões, vai per-
dendo, perdendo, perdendo, perdendo, perdendo... Em 
2020, 2025, não terá mais nada. 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 40135 

E os Municípios? Perdem mais rapidamente, 
porque, além do esgotamento dos poços, a proposta 
do Senador Wellington prevê um fator de redução. De 
quanto? Cinco por cento. Em dez anos, 50%. Então, 
os Municípios que hoje recebem royalties do petróleo 
– do Rio, do Espírito Santo, sejam de onde for –, além 
de sofrerem o esgotamento, a diminuição dos poços 
de petróleo, vão perder 5% ao ano, nos primeiros dez 
anos, e vão ficar com metade da produção. Em 2020, 
depauperados, não receberão nada sobre esses royal-
ties de agora.

As grandes reservas que nós temos são o pré-
-sal. E nessas décadas de 2020 a 2030? Vão distribuir 
90 bilhões. Noventa bilhões de royalties! 

Pois se o Rio está tendo os seus royalties atuais 
congelados, se ele está perdendo tanto agora, deveria 
ter uma compensação no pré-sal. Não tem! A compen-
sação no pré-sal é passar o Rio de Janeiro para 1,25% 
dos royalties, porque os royalties serão distribuídos pelo 
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.

Então, R$90 bilhões, entre a década de 2020 e 
2030... O Senador Wellington Dias, que faz um cen-
tralismo fiscal admirável – eu até fico pensando, meu 
Deus do céu, se esse é um projeto de um Senador 
do Piauí ou se é um projeto feito na Fazenda e que o 
convenceram a apresentar!

O Presidente Lula quando foi embora e vetou a 
Emenda do Ibsen, apresentou um projeto também, 
mas era menos ambicioso: ele mandava os royalties 
da partilha em 22%. O Senador Wellington Dias au-
menta para 40%.

Então, a década de 2020 a 2030, dos 90 bilhões, 
a União vai ficar com 36 bilhões. Não é à toa também 
que a Presidenta Dilma, ontem, ligou para o Presidente 
Sarney e pediu a ele para não apreciar o veto, mas vo-
tar preferencialmente o projeto do Senador Wellington 
Dias. Estamos dando para a União muito mais do que 
o próprio Lula pediu: 40% ou 36 bilhões. O restante, 
60%, vai ficar para os não produtores. 

Qual é a regra? Fundo de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios. Esse fundo nunca foi pensado 
para distribuir royalties; esse fundo é pela área geo-
gráfica do Estado e pela renda per capita. Então, o 
Estado de Minas Gerais, que é muito grande, vai ficar 
com 8% dos royalties do petróleo; o Amazonas vai fi-
car com 9%; a Bahia... Sergipe tem problemas sérios 
na área social, mas vai ficar com pouco porque a área 
geográfica é pequena. Que critério é esse? Alagoas vai 
ficar com pouco. Rondônia vai ficar com muito pouco. 
Amapá vai ficar com muito pouco. Ceará vai ficar com 
muito pouco, porque é proporcional à área geográfi-
ca. E não há critério que justifique distribuir royalties 

do petróleo por Fundo de Participação dos Estados e 
dos Municípios.

Então, quando se diz aqui que a perda do Rio de 
Janeiro vai ser pequena, na coluna do Ilimar, não é pe-
quena, absolutamente! Ela tem o tamanho do pré-sal. 
É uma perda abissal! É uma perda intolerável! É uma 
perda que o Rio de Janeiro não suporta! Isso aqui é 
a ditadura da maioria. Isso aqui é passar com o rolo 
compressor em cima de 15 milhões de habitantes, que 
vão para a rua, que vão protestar. Isso vai criar uma 
mácula no pacto federativo.

Olha, Senador Paulo Paim, vivi dez anos na Áfri-
ca – Maláui, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, 
Lesoto, Suazilândia –, dez anos na África, e nunca vi 
aquele Continente em paz. Por quê? Ah, porque existe 
ódio entre os irmãos. Ódio entre os irmãos! Em 1960, 
época do fim do colonialismo, África era o terreno para 
todas as utopias. Acreditava-se no caminho do seu 
progresso, do seu desenvolvimento e até mesmo na 
utopia da sua união, união africana, sem fronteiras, 
uma moeda, uma grande união. Hoje, a gente olha 
com certo desalento. Por quê? Porque ficou ódio, má-
goa, angústia.

É isto que esta Casa quer? Massacrar a bancada 
do Rio de Janeiro, obrigar-nos a voltar aos Estados, 
dando-nos a única alternativa de nos resignarmos, de 
abaixarmos a cabeça, de nos calarmos, de amargu-
ramos uma derrota que não tem nenhum senso, que 
não tem nenhum argumento, que tem apenas o peso 
de uma maioria? É para isso que fizemos o Senado? 
Não, não é para isso que fizemos o Senado Federal! 
Essa vitória será uma vitória que o povo não aprovará. 

Duvido que qualquer brasileiro, em qualquer parte 
do Brasil, queira construir sua casa roubando a janela 
do vizinho, queira construir sua casa roubando o por-
tão do vizinho. Ninguém, no interior deste País, quer 
construir seu Estado roubando o Rio! Esse não é o 
pensamento do povo brasileiro. Até porque o Rio de 
Janeiro tem sido a varanda, tem sido a praia de vera-
neio, com suas praias acolhedoras. Paraíba? O Rio de 
Janeiro tem tantos paraibanos quanto há na Paraíba. 
O Rio de Janeiro sempre recebeu bem seus irmãos e 
não merece esse tratamento, não merece agora per-
der todo seu direito nos royalties! 

Vamos voltar ao projeto do Presidente Lula, que 
fazia uma distribuição equilibrada. E que falta faz o 
grande Presidente! Nos momentos em que o jogo 
se complicava, ele, no meio de campo, pedia a bola, 
matava no peito, botava no chão, distribuía jogadas e 
resolvia a questão. 

Lá nos Estados Unidos, eram treze províncias 
quando lutaram contra a Inglaterra. Terminou a guerra, 
Paim, havia doze quebradas. A única província que não 
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estava quebrada era a Virgínia; as outras províncias 
estavam quebradas. Então, houve uma proposta: a 
União deve assumir a despesa, a dívida das províncias 
que estão quebradas. Thomas Jefferson disse: “Não, 
temos que fazer uma União baseada na justiça; quem 
deve paga. A Virgínia, o meu Estado, é adimplente”. O 
grande George Washington, o grande estadista, dis-
se: “Não, a União vai assumir essa despesa. Por quê? 
Porque o mais importante entre nós, nação que nasce, 
é a união entre as províncias, senão nós vamos viver 
alternadamente, sendo amigos e inimigos, dependendo 
dos nossos interesses, e as nações estrangeiras vão 
investir na nossa desunião. Nós jamais seremos uma 
grande nação!” Olha o que é um estadista! Olha o que 
é um homem enxergar além dos horizontes! Mas ele 
disse: “A Virgínia vai ser compensada: perpetuamen-
te ela vai ter a capital dos Estados Unidos” – está lá, 
Washington, a Casa Branca, doada por ele, terreno 
dele, que foi maior produtor de uísque da sua época.

É disto que estamos precisando: de um grande 
estadista. É esse o papel da União, que tentamos, em 
diversas reuniões... Todos os Senadores concordam 
com a proposta do Presidente Lula. 

Infelizmente, essa proposta só vai render para os 
Estados não produtores e Municípios não produtores 
em 2017, 2018. Era preciso uma regra de transição, 
e o Presidente Lula poderia fazê-la – poderia, conver-
sava conosco. Ele ia chamar os Estados não produ-
tores e perguntar: “Por que vocês querem 7 bilhões, 
de onde vocês tiraram esse número? Sete bilhões? 
Cadê, provem aqui o bom senso desse número. As 
coisas precisam ter senso!” Então, certamente, esse 
número cairia para três, três e pouco. O Governo já se 
dispôs a dois, a Petrobras poderia dar um, os Estados 
não produtores dariam, talvez, mais um ou um pouco 
menos, e nós fecharíamos o acordo. Nós não estarí-
amos sofrendo essa angústia, esse sofrimento, essa 
humilhação, essa vergonha. E não é só para mim não: 
é também para os Senadores que, por dever de ofício, 
devem defender projeto que apenas representa, aci-
ma de tudo, uma ambição desmedida e imponderável.

É pena que, nesta Casa, a gente esteja vivendo 
um melancólico crepúsculo. A Casa da união se trans-
forma na casa da desunião, do ódio entre os irmãos, 
da balcanização do Brasil. Eu fico muito triste com isso. 

Eu faço um apelo à nossa Presidenta Dilma, que 
está viajando: que pondere sobre isso. Que pondere! 
O Rio está pronto a dividir o pré-sal, mas não pode fi-
car com 1% do pré-sal; 1,25% é muito pouco, não há 
condição! Não é que o Rio não queira; é que ele não 
pode, não tem condições!

Senador Eunício, V. Exª sabe que o Rio de Ja-
neiro arrecada para os cofres do Governo Federal, 

por ano... Ano passado, em 2010, Senador Raupp, o 
Rio mandou para Brasília R$116 bilhões. São Paulo 
mandou duzentos, e o Rio foi o segundo, R$116 bi-
lhões do nosso Imposto de Renda, do meu Imposto 
de Renda, das empresas do Rio, da siderúrgica, da 
indústria automobilística. 

Pois bem. Quanto voltou para o Rio? Ah, voltaram 
19 bilhões. Mas o Rio manda 116 e voltam 19? Mas é 
claro, o Rio quer lutar pelo desenvolvimento. O Rio é 
contra a desigualdade regional e social. O Rio cumpre 
a Constituição e manda com orgulho e alegria. É para 
os nossos irmãos brasileiros! 

Não fazemos isso agora, não; fazemos isso desde 
sempre! Cedemos a Capital, fizemos a fusão. O Rio 
tem o coração aberto! Vão 116 bilhões e voltam para 
o Rio 19 bilhões. 

O Estado do Piauí, do meu nobre Senador Welling-
ton, manda para cá 600 milhões. Quanto recebe de vol-
ta? Quatro bi! Está certo. Está certo. É o nosso Piauí. 
Vamos prestigiar o Piauí! Quanto manda para Brasília? 
Seiscentos milhões. Quanto recebe? Quatro bilhões. 
Vamos prestigiar o Piauí. Nós todos queremos o pro-
gresso dessa terra, da nossa gente sofrida e valente! 
E é assim de muito tempo. Esse é o retrato do Fundo 
de Participação dos Estados. 

Agora, o Rio lamenta informar que não pode pas-
sar sua participação do pré-sal para 1,25%. É isso. O 
que recebemos hoje está se esgotando. Os Municípios 
vão ter um fator de redução de 5%. Em 2020 ou 2022, 
o Rio não recebe mais nada: com todas as favelas, 
com Copa do Mundo, com Olimpíadas, que vão deixar 
dívidas a pagar com a dívida enorme que temos para 
lastrear com o Governo Federal, em royalties. O Rio 
de Janeiro, que agora se pacifica, não terá mais nada. 

Aí, estará em plena produção o pré-sal, as gran-
des descobertas, o horizonte sem fim da esperança, 
onde pensávamos rasgar a perspectiva iluminada, glo-
riosa de um destino diferente deste que temos hoje, 
ao lado dos nossos irmãos brasileiros. E, infelizmente, 
vamos receber 1% da participação de 60% do pré-sal. 
É justo isso, Presidente? Eu duvido que os senhores 
me digam que é justo.

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

RS) – Esse foi o Senador Marcelo Crivella.
Passamos a palavra, como orador inscrito, ao 

Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. 
Prorrogamos a sessão por mais uma hora. 
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ouvi 
aqui, com muita atenção, as palavras emocionadas, 
mas que não me convenceram, do Senador Crivella.
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Sr. Presidente, há 60 anos, patriotas idealistas 
lançaram a campanha “O petróleo é nosso”, come-
çando a escrever um dos mais importantes capítulos 
da história do Brasil.

Sempre defendi – e continuo defendendo, meu 
caro Presidente, Senador Valdir Raupp – que o petró-
leo e as riquezas que ele possibilita são de todos os 
brasileiros, pertencem a todos nós, independentemen-
te de região ou do Estado em que tenhamos nascido.

Creio, sinceramente, que o pré-sal deve ser apro-
veitado como oportunidade única para acabarmos de 
vez com a miséria absoluta que ainda atinge quase 
17 milhões de compatriotas nossos, metade dos quais 
vive no Nordeste brasileiro. E queremos, Sr. Presidente, 
superar as nossas gritantes e ainda perversas desi-
gualdades regionais e sociais.

É por isso que a maioria esmagadora dos parla-
mentares do Congresso Nacional, qualquer que seja 
o partido, não importa se da base governista ou da 
oposição, insiste em uma redistribuição mais justa dos 
resultados da exploração do petróleo brasileiro.

O que não dá mais para ninguém aceitar é que 
80% dos resultados dessa riqueza, que, repito, entendo 
pertencer a todos os brasileiros, dessa riqueza, que 
é nossa fique apenas com três Estados brasileiros.

Sr. Presidente, meus caros colegas, observem 
que, de acordo com as simulações da Confederação 
Nacional dos Municípios, se a Emenda Ibsen Pinhei-
ro tivesse sido mantida pelo Presidente Lula, os 184 
Municípios do meu Ceará receberiam nada mais nada 
menos do que R$ 290 milhões, e o Estado receberia R$ 
483 milhões a mais do que recebe por ano, perfazendo 
um total de quase 800milhões. Isso representaria um 
significativo montante de recursos para o Governo de 
Estado aplicar na melhoria das estradas, no comba-
te à seca, no combate à fome, no combate à miséria, 
evoluir na educação e melhorar a saúde e a segurança 
públicas. Enfim, melhoraria a qualidade vida de todo o 
povo do Estado do Ceará, como nós queremos e para 
o que trabalhamos todos os dias, a fim de que a jus-
tiça social venha a acontecer no Nordeste brasileiro, 
no Estado do Ceará.

Sr. Presidente, em poucas palavras, sem boa 
vontade, sem entendimento, sem acordo, o que não é 
bom poderá ficar ainda pior, dificultando as relações 
entre as unidades da Federação e aumentando, ainda 
mais, o já perverso desequilíbrio regional.

Defendo a proposta que tem por base os espe-
rados R$28bilhões em receitas para 2012, A União 
já concorda com a redução da sua receita total dos 
royalties de 30% para 20% e com a redução das par-
ticipações especiais de 50% para 46%, o que a dei-
xaria com R$8,8 bilhões e os Estados produtores com 

R$10,8 bilhões, valor equivalente, Srªs e Srs. Senado-
res, ao que receberam esses Estados no ano passa-
do. Apenas R$8,4 bilhões se reverteriam para divisão 
geral entre os Estados e os Municípios brasileiros. As 
pessoas não vivem na Federação; as pessoas vivem 
nos Municípios. Inclusive nessa divisão entrariam no-
vamente os três Estados ditos produtores. Como esses 
Estados ditos produtores também têm direito a uma 
fatia dessa última parcela, eles deixariam de receber 
R$10 bilhões para receber R$11,8bilhões – a mesma 
quantia, acrescida de R$1,8bilhão, cujo recebimento 
pelos Estados já estava previsto em 2011.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tanto o 
impasse quanto a judicialização são nocivos para o 
Brasil e para todos os brasileiros, e nenhuma dessas 
duas alternativas está à altura das melhores tradições 
políticas desse parlamento.

Seria muito mais sábio o Congresso Nacional 
deliberar com os olhos voltados para o futuro de forma 
a promover o desenvolvimento da nossa sociedade 
como um todo, sobretudo como defendia nosso ex– 
Presidente Lula, investindo esse dinheiro nas áreas de 
saúde, de educação, de saneamento, de segurança 
pública e nas questões sociais.

Não dá mais, Sr. Presidente, não dá mais Sras. e 
Srs. Senadores, para ficar esperando e adiando uma 
solução para que haja a distribuição da riqueza gerada 
pela exploração do petróleo, que é de todos os brasi-
leiros e que não pertence, repito e reafirmo, apenas 
aos que nasceram nos três Estados ditos produtores, 
apenas porque o petróleo está mais perto deles do 
que de todos nós que vivemos no Nordeste brasileiro.

Não dá mais para ficar esperando que essa ri-
queza não seja distribuída a todos os brasileiros, para 
que crianças do Nordeste não continuem morrendo de 
fome, como ainda acontece no meu querido Estado do 
Ceará e, Senador João Vicente, no seu querido Piauí.

Para que se torne realidade o sonho de um Brasil 
mais próspero, um Brasil mais justo e mais igualitário, 
precisamos caminhar juntos e focar nossas ações no 
bem comum. Isso passa, obviamente, pela devida dis-
tribuição dos royalties do petróleo que pertencem, no 
meu entendimento, a todos os brasileiros.

Senador Valdir Raupp, V. Exª tem o aparte.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. 

Exª, como sempre, é muito justo – não é à toa que é 
o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal – e faz um pronunciamento equi-
librado, com muita justiça, com o qual eu concordo 
plenamente. Com toda franqueza, com todo respeito 
aos Estados produtores, que são três, acho que as 
outras unidades da Federação, que são 24, teriam o 
direito à partilha desses royalties, dessa renda do pré-
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-sal, justamente para investir nessas áreas que V. Exª 
acabou de falar: saúde, educação, segurança pública, 
saneamento básico, em que há deficiências. O Brasil 
avançou muito nos últimos governos. Começou com 
o Presidente Sarney, com a transição democrática e 
com os avanços sociais; depois, veio o Itamar Fran-
co, o início do governo Fernando Collor, e o governo 
Fernando Henrique. Com o Presidente Lula avançou 
muito mais e, agora avança com a Presidente Dilma. 
Em todos os governos foi avançando, de forma que o 
Brasil melhorou e melhorou muito na geração de em-
prego, na geração de renda, nos investimentos, nas 
obras de infraestrutura, mas precisamos avançar muito 
mais, sobretudo nessas áreas a que V. Exª se referiu. 
Acredito que esses quase R$30 bilhões por ano do 
pré-sal ajudariam muito os Estados e Municípios. Hoje, 
há uma grita generalizada, sobretudo dos Municípios 
brasileiros, que não aguentam mais os investimentos 
na área da saúde. A saúde está precária, e isso é re-
conhecido por todos os brasileiros. Em qualquer pes-
quisa que se faça no País, a saúde pública é o item 
número 1, citada pelos brasileiros como deficitária, 
com muita dificuldade. Então, com esse dinheiro, far-
-se-ia justiça se fosse distribuído desta forma: os Es-
tados produtores, que são três, ficariam com a fatia 
maior, com R$11 bilhões; ficariam todos os Estados e 
Municípios brasileiros com apenas R$10 bilhões; e a 
União ficaria com R$8 bilhões. Acho que essa propos-
ta é coerente e eu espero, sinceramente, que possa 
haver um acordo em torno dela. E a votação, que se-
ria no dia 5, portanto nesta semana, novamente está 
sendo adiada pelo Presidente do Congresso Nacional, 
que é um homem sábio, um homem inteligente e que, 
mais do que ninguém, sabe que, ao final, acontecerá 
um acordo. Espero que esse acordo aconteça. Isso 
seria bom para o Congresso Nacional, seria bom para 
o Governo Federal, seria bom para os Estados produ-
tores, que também têm de ceder um pouco para os 
outros irmãos brasileiros, e seria melhor ainda para os 
outros Estados e Municípios. Parabenizo V. Exª pelo 
pronunciamento e espero, com muita convicção, que 
esse acordo ainda aconteça até o dia da votação do 
veto presidencial. Muito obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, meu Presidente, Senador Valdir Raupp.

Sr. Presidente, concluo dizendo aos Estados di-
tos produtores, dizendo às bancadas desses Estados 
que esses Estados não terão um centavo de prejuízo. 

Essa proposta de conciliação e de acordo que 
estamos fazendo ao Plenário dessa Casa não tira um 
centavo dos Estados produtores e nem quebra contra-
to. Não há o propósito aqui de se fazer qualquer tipo 
de radicalização ou de se buscar o passado para se 

quebrar contratos. O que há nesse momento é a ne-
cessidade de que esses recursos – pelo menos, dos 
novos investimentos, das novas descobertas, da nova 
exploração – sejam distribuídos com os demais Esta-
dos da Federação brasileira. Afinal de contas, o Brasil 
não se resume apenas três Estados que, inclusive são 
desenvolvidos, onde a miséria é muito inferior à misé-
ria absoluta que ainda temos no Nordeste brasileiro. 

O nosso grande desafio, Senador Valdir Raupp, 
nós do PMDB, que ajudamos o Presidente Lula a tirar 
35 milhões de brasileiros da miséria absoluta, é aju-
dar a Presidente Dilma, meu Presidente Paim, a tirar o 
restante dos 17 milhões de brasileiros que ainda vivem 
na miséria absoluta, sem que a mãe tenha condição 
de dar um pão para um filho comer. Isso não é ad-
missível nos dias em que vivemos. Por isso este meu 
ponto de vista sobre a divisão dos novos contratos, 
sobre a divisão do que vem a ser explorado no subso-
lo brasileiro: deve pertencer e ser distribuído a todos 
os Estados brasileiros, inclusive aos que já recebem, 
há muito tempo, essa benesse que Deus colocou no 
Brasil. Somente esses três Estados, até o momento, 
têm direito a receber o que foi colocado para melhorar 
a qualidade de vida do povo brasileiro. 

Esse é meu ponto de vista, Sr. Presidente, e es-
pero que seja da maioria dos membros deste Casa.

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

RS) – Muito bem, Senador Eunício Oliveira, que eco-
nomizou de cinco a dez minutos para o próximo orador 
que, eu sei, será tão rápido quanto V. Exª. 

Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, esperei tanto tempo! Esperei o Cri-
vella; minha vez era antes do Crivella, depois antes do 
Senador Eunício...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª fique tranquilo. Fiz uma brincadeira. V. Exª 
terá, no mínimo, 20 minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
sei disso. Foi com muita satisfação que ouvi o pronun-
ciamento do Senador Crivella sobre os royalties do 
petróleo; o do Senador Eunício Oliveira, um grande 
pronunciamento, fazendo justiça ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se faz 
uma boa administração, seja no setor público, seja na 
iniciativa privada, sem um correto diagnóstico da situ-
ação existente. Conhecer a realidade, Sr. Presidente, 
deve ser sempre a primeira preocupação do gestor, já 
que somente a partir daí, do conhecimento da reali-
dade, poderão ser planejadas e executadas as ações 
destinadas a transformá-la. É por essa razão, Srªs e 
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Srs. Senadores, que quero saudar com muito entu-
siasmo um trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), órgão encarregado 
de implementar e coordenar a gestão compartilhada e 
integrada dos recursos hídricos em nosso País. 

Em 2009, a ANA publicou o primeiro Relatório 
de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Um 
documento que apresentou aos gestores e ao público 
em geral o estado da arte dos recursos hídricos e de 
sua gestão no País, consolidando a melhor informação 
que se tinha disponível até 2007. Tão boa foi a reper-
cussão que, em 2010, por meio da Resolução n° 58, 
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos atribuiu à 
ANA a responsabilidade de elaborar o referido docu-
mento de forma sistemática e periódica. 

No mesmo ano, Sr. Presidente, a ANA publica-
va o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos 
– Informe 2010, que consolidou a melhor informação 
disponível entre 2008 e 2009. 

Também se decidiu, Srªs e Srs. Senadores, que 
o diagnóstico sistemático da situação dos recursos hí-
dricos em nosso País passaria a ser apresentado por 
meio de dois documentos: um relatório de conjuntura 
de periodicidade quadrienal e um relatório de conjun-
tura informe, de periodicidade anual. 

O relatório de conjuntura apresenta o estado da 
arte e o balanço dos últimos quatro anos, nos moldes 
do documento publicado em 2009. Será lançado sem-
pre um ano antes da atualização periódica do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, para permitir que sua 
avaliação e eventual revisão sejam feitas com muito 
mais critério e segurança. 

Já os relatórios de conjuntura – informes têm o 
objetivo de atualizar as informações do relatório qua-
drienal no intervalo entre duas de suas edições. Mais 
compactos, os relatórios cuidam essencialmente de 
registrar as modificações verificadas no estado dos re-
cursos hídricos no ano anterior à sua publicação, com 
destaque para a ocorrência de eventos hidrológicos 
extremos e alterações de qualidade das águas super-
ficiais, além da evolução dos instrumentos de gestão. 

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
que podemos dizer com tranquilidade é que o Brasil 
dispõe, hoje, de condições muito melhores para gerir 
o seu sistema de recursos hídricos do que aquelas de 
que dispunha alguns anos atrás.

Ainda agora, no mês de julho, foi lançado o Re-
latório de Conjuntura – Informe 2011, que se baseia 
nas melhores informações existentes até dezembro de 
2010, coletadas na própria ANA, nos órgãos estaduais 
gestores dos recursos hídricos e do meio ambiente e 
junto ainda a outros órgãos federais ligados direta ou 
indiretamente ao setor, como o Ministério das Cida-

des, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 
o Instituto Nacional de Meteorologia.

O Informe 2011, senhoras e senhores, está estru-
turado em dois grandes grupos temáticos. No primeiro, 
Situação dos Recursos Hídricos, é feito um diagnós-
tico da situação atual sob o ponto de vista qualitativo 
e quantitativo, com destaque para a ocorrência dos 
eventos hidrológicos, principalmente precipitações, e 
seus rebatimentos nas vazões observadas e em even-
tos críticos, como secas e enchentes. Apresenta-se 
ainda a situação dos setores usuários da água e da 
qualidade das águas superficiais, e faz-se um balan-
ço entre a oferta de água e as demandas existentes.

No segundo grupo temático, Situação da Gestão 
dos Recursos Hídricos, mostra-se como os recursos 
estão sendo geridos em escala nacional, com foco nas 
principais alterações legais introduzidas no período, 
na organização institucional do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, na implemen-
tação de instrumentos de gerenciamento do setor, nos 
comitês e agências de água e nos recursos financeiros 
arrecadados e alocados. 

Este, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o 
registro que gostaria de fazer sobre o importantíssimo 
avanço que o Brasil vem experimentando na gestão 
dos seus recursos hídricos.

Com um bom diagnóstico da situação atual, volto 
a insistir, temos condições de fazer um bom planeja-
mento; e, com um bom planejamento, todos sabemos, 
as ações implementadas são sempre mais efetivas, 
mais condizentes com os interesses do País e com 
os anseios da população.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
ainda a oportunidade nesta tribuna para informar que 
os campos do rio Urucu e Leste do Urucu na bacia do 
Solimões, também na bacia do Juruá, ambos futura-
mente operados pela Petrobras, estão liderando no 
País a produção de gás natural com a operação do 
gasoduto Coari–Manaus, produzindo um volume mé-
dio de 11,4 milhões de metros cúbicos por dia. Res-
salto que a Bacia do Solimões é a terceira maior em 
produção de óleo e gás associado, ficando atrás de 
Santos e Campos. 

A reserva para Rondônia, Sr. Presidente, está es-
timada, inicialmente, em 2 milhões de metros cúbicos/
dia, suficientes para operar uma térmica de mais de 
400 megawatts já construída e operada a óleo diesel 
na cidade de Porto Velho. 

Há oito anos venho defendendo essa obra – aliás, 
desde que cheguei aqui, no primeiro mandato. Passa-
ram-se oito anos, estamos entrando no nono ano – ou 
já terminando o nono ano –, e essa obra não sai. 
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Faço aqui, neste momento, mais uma vez, um 
apelo às autoridades nacionais. Essa obra é importan-
te para Rondônia, é importante para o Brasil. Nesse 
sentido, reitero, mais uma vez desta tribuna, que seja 
concretizada a construção do gasoduto Urucu–Porto 
Velho. Lembro que o projeto já está pronto, e a respec-
tiva licença ambiental já foi aprovada. Ressalto que a 
construção do gasoduto Urucu/Porto Velho possibilitará 
a interligação dos nossos gasodutos e, consequente-
mente, o aproveitamento de todo o nosso gás. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos 
construindo no Município de Porto Velho duas grandes 
hidrelétricas: a usina de Santo Antônio, que vai gerar 
em torno de 4 mil megawatts, e a usina de Jirau, tam-
bém com o mesmo potencial, em torno de 4 mil me-
gawatts. Serão oito mil megawatts de energia gerados 
nessas duas usinas. 

Poderá haver também outras duas usinas na re-
gião: a usina de Cachoeira Ribeirão, próxima a Nova 
Mamoré e Guajará Mirim, e a usina de Cachoeira 
Esperança, esta boliviana, mas que será construída 
também com o apoio do Brasil. 

Ainda haveria uma quarta usina menor, mas muito 
importante, de 300 megawatts, que será construída, 
na Cachoeira, 2 de novembro, chamada Usina de Ta-
bajara, em Machadinho d’Oeste. Aí pode alguém dizer: 
“Não precisa mais do gasoduto, porque há energia de 
sobra lá em Rondônia para exportar para todo o Bra-
sil”. É verdade, as duas linhas mestras de transmissão, 
que sairão de Santo Antônio e Jirau, vão desaguar no 
Município de Araraquara, no Estado de São Paulo, no 
centro empresarial, no centro industrial do Brasil. Então, 
a energia de Rondônia, realmente, vai para outros Es-
tados brasileiros, vai interligar o sistema nacional. Mas 
aí vem um porém: no período do verão, essas usinas 
vão gerar, durante seis meses do ano, apenas com 
50% da sua capacidade. Logo, praticamente uma das 
linhas gigantes, cuja construção vai custar R$9 bilhões, 
vai ficar ociosa durante seis meses. Uma dessas linhas 
vai ficar praticamente desligada durante seis meses. 
Durante três meses do ano, ocorrerão apenas 20% de 
geração nessas duas usinas.

Essa é a hora em que poderá entrar a térmica, 
não apenas de 400 megawatts. Se temos gás sobran-
do na bacia do Urucu, na bacia do Solimões, na bacia 
do Juruá, vamos ampliar essa térmica.

O gás é uma energia limpa. A energia a carvão, 
ainda estão sendo construídas usinas a carvão no 
Brasil; a energia a óleo diesel, as usinas são altamen-
te poluentes, assim como as de carvão. O gás é uma 
energia limpa, que poderia sustentar a geração no 
período do verão, no período seco, lá em Rondônia, 
como já falei, quando serão gerados, durante seis me-

ses, apenas 50% e, durante três meses, apenas 20%. 
Aí, entraria essa térmica, abastecendo, fornecendo 
energia para ser transportada por esses linhões, por 
essas duas linhas de transmissão que vão ser cons-
truídas em Rondônia.

Então, esse é o apelo que faço. 
Estive com a Presidente da República, coloquei 

essa situação para ela; já estive com o Ministro Lobão, 
de Minas e Energia, que é do meu Partido, e coloquei 
essa situação; estive com a Graça Foster, que é a Di-
retora de Gás e Energia da Petrobras, colocando essa 
situação; e pedi para que fosse formado um grupo de 
trabalho para estudar esse projeto, porque tenho cer-
teza absoluta de que esse projeto sempre foi, e con-
tinua sendo, viável para o País, para Rondônia e para 
o povo brasileiro.

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

RS) – Muito bem, Senador Valdir Raupp.
Passo, de imediato, a palavra ao Senador João 

Vicente Claudino. 
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, sei que o tema que tem tomado a pauta 
de discussões do Senado e do Congresso Nacional é 
a divisão dos royalties do petróleo, e vamos também 
entrar na discussão, mas não hoje.

Aproveito a inspiração do Deputado Júlio César, 
que é um estudioso em números. Em 2007, por sua 
inspiração, entramos com um projeto. Ainda não havia 
sido descoberto o pré-sal. Acho que esse foi um dos 
primeiros projetos sobre divisão de royalties e partici-
pações especiais do petróleo. Esse projeto já colocava 
como ponto de direção dessa distribuição mais justa 
a partilha pelo Fundo de Participação dos Estados e 
pelo Fundo de Participação dos Municípios.

Essa é uma discussão acalorada, e vamos mos-
trar números bem reais, até para que não aparente 
para o próprio Estado do Rio de Janeiro... Ouvi aqui o 
discurso do Senador Lindbergh Farias e o do Senador 
Marcelo Crivella, que, normalmente, cita o Piauí como 
exemplo. E o Senador Wellington Dias é autor de uma 
proposta de conciliação que tenta encontrar um cami-
nho comum, para que não haja esse acirramento dos 
ânimos no Congresso Nacional.

Senador Paim, os números mostrados, às vezes, 
são muito frios, mas retratam uma realidade bem dife-
rente da que tentam mostrar aqui. O Senador Crivella 
citava um número de arrecadação, de contribuição do 
Estado do Piauí no bolo da receita nacional, e o Piauí 
recebia muito mais. O Piauí recebia muito mais e re-

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 40141 

cebe muito mais, porque recebe muito dos programas 
sociais, mas programas sociais não geram desenvolvi-
mento. Programa social evita que as pessoas morram 
de fome. No Nordeste do Brasil, há mais de 52% dos 
pobres deste País, e, no Piauí, esse número é muito 
significativo.

Então, não podemos tratar do pacto federativo em 
números, sem coração, sem entender as dificuldades 
que as pessoas enfrentam no sertão do Nordeste. Pen-
so que acontece o mesmo em determinadas regiões 
pobres do seu Rio Grande do Sul, Senador Paim. O 
Governo precisará ter a sensibilidade de tentar dar a 
essas pessoas o mínimo de justiça social. Mas vamos 
tratar também de números, para que população brasi-
leira que assiste à TV Senado e ouve a Rádio Senado 
compreenda que estamos discutindo um bem da po-
pulação brasileira. Não é um bem único, exclusivo de 
um Estado ou de alguns Municípios.

No Estado do Rio de Janeiro e em outros Esta-
dos, alguns Municípios têm uma renda per capita igual 
à renda de municípios de países do Primeiro Mundo, 
como Austrália e Dinamarca, e, nesses lugares, a 
qualidade do serviço público é igual ou pior do que a 
qualidade do serviço público de uma cidade do interior 
do Estado do Piauí. Para onde vão esses recursos? 
Essa é uma discussão que temos de fazer também.

Mas queremos tratar do futuro da educação nes-
ta noite. Subo a esta tribuna para, mais uma vez, falar 
sobre e pela educação!

Recentemente, foi divulgada a lista das melhores 
escolas, segundo os resultados do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), e o Piauí obteve destaque 
nacional com cinco instituições privadas entre as cem 
melhores escolas do Brasil. Mesmo sendo motivo de 
orgulho, isso não é uma surpresa para o nosso Estado, 
pois, desde a criação de tal Exame, escolas particu-
lares do Piauí figuram entre as melhores instituições 
de ensino no País. No Enem 2010, dois colégios de 
Teresina ficaram entre os dez melhores do Brasil: o 
Instituto Dom Barreto, que ficou no segundo lugar ge-
ral, e o Educandário Santa Maria Goretti, que ficou em 
sétimo lugar. O Instituto Dom Barreto chegou a ser o 
melhor colocado no Enem no ano de 2006, o primeiro 
lugar no Brasil, o que comprova a excelência do ensi-
no desse colégio.

Mas, se, por um lado, essa notícia nos trouxe 
grande satisfação, por outro, deixou-nos preocupados. 
Digo isso porque frequentamos a lista dos melhores 
resultados, com nossas instituições particulares, mas 
também a lista dos piores resultados, com as escolas 
públicas: o Piauí emplacou cinco escolas entre as 100 
melhores no ranking do Enem 2010, e todas são parti-
culares, mas também figuramos entre as piores, com 

nossas escolas públicas. Um resultado assim tem de 
nos levar à reflexão. É o resultado do abandono, do 
pouco caso com a educação, da irresponsabilidade de 
gestores públicos.

Entre as dez melhores no Enem 2010, somente 
uma escola é pública, e está vinculada à Universidade 
Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Há um enorme 
abismo entre as escolas públicas e particulares. Os 
problemas são recorrentes: má gestão de recursos 
públicos, pouco investimento nos professores e auxi-
liares, pouco interesse e pouca participação dos pais 
na vida escolar de seus filhos e um sem-número de 
outros motivos que podemos elencar.

Precisamos nos apressar e ser resolutivos, por-
que não podemos permitir que o próspero futuro que 
esperamos para o Brasil seja transformado em tempo 
perdido, virando página manchada na história. E isso 
não é um problema pontual do Piauí, mas é um pro-
blema da Nação brasileira.

Srªs e Srs. Senadores, não vou muito longe. 
Segundo o resultado do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica – Ideb/2009, o Piauí tem o pior 
desempenho no Brasil: nota 3,0. Tal resultado foi di-
vulgado no ano de 2010. E o que tem sido feito para 
que tal realidade mude? Quais as medidas adotadas 
pelo Governo do Estado para elevar o nível da edu-
cação pública oferecida no Piauí? Alerto e conclamo 
o Governador: não podemos esperar que somente a 
educação privada seja a nossa única solução.

Olhando para o Brasil como um todo, vemos 
que, a cada ano, aproximadamente dois milhões de 
estudantes brasileiros concluem o ensino médio e que 
por volta da metade desse número ingressa no ensino 
superior – ainda há o problema da evasão escolar no 
ensino superior. E o restante desses jovens? O que 
farão de suas vidas? Que rumo tomar sem condições 
de ingressar em um curso superior, seja por limita-
ções financeiras, seja por limitações de conteúdo e 
de formação?

Uma recente matéria da Folha de S. Paulo trouxe 
a manchete: “Brasil avança menos que os países ricos 
no ensino superior”. Sr. Presidente, para mim, isso é 
óbvio. Como poderemos querer obter bons resultados 
se investimos cada vez menos em educação, seja 
em recursos humanos, seja em infraestrutura? Não 
conheço esse caminho. Historicamente, não valori-
zamos a educação nem a cidadania. Esse é um fato 
que estamos tentando mudar no Brasil. Como pode-
mos querer uma nação comprometida, consciente de 
seu poder, responsável e principalmente protagonista 
nesse processo de mudança necessário, sem que fa-
çamos uma reforma de grande porte nos parâmetros 
da educação no Brasil?
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Podemos observar o resultado do mais recente 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), 
realizado em 2009, no qual o Brasil amarga a 53ª co-
locação. Nossos vizinhos Chile e Uruguai estão, res-
pectivamente, na 40ª e na 43ª colocação, e um país 
emergente como a Coreia do Sul, na 2ª colocação no 
ranking mundial. Vamos esperar beber nessas fon-
tes e buscar experiências positivas que podem ser 
aplicadas à nossa realidade. Na Coreia do Sul, por 
exemplo, notadamente, a participação da família, de 
forma exigente, na já pesada rotina de estudos – são 
oito horas diárias só na escola – e a valorização dos 
profissionais da educação são fatores preponderantes 
para o sucesso dos estudantes. Entretanto, devemos 
encontrar nosso próprio modelo.

A revista Veja, na semana passada, trouxe um 
dado alarmante: dos 23,9 mil colégios públicos e parti-
culares submetidos ao Enem 2010, pouco mais de 1,5 
mil, ou seja, 6% desse total, têm nível semelhante ao 
das escolas de países da OCDE, que é a organização 
que reúne os países mais ricos. E qual seria esse nível? 
Todos os professores têm ensino superior completo e 
são permanentemente estimulados a continuar estu-
dando; os alunos passam pelo menos seis horas na 
escola, duas horas a mais que a média brasileira; as 
aulas são planejadas, não intuitivas, como é comum 
em nossas escolas, e há metas acadêmicas claras a 
serem cumpridas. E, como reflexo dessa diferença, há 
outra grande distorção: enquanto apenas 23% dos alu-
nos no Brasil têm um nível de leitura considerado bom, 
nos países da OCDE esse percentual chega a 58%.

Todos nós sabemos que as crianças e os jovens 
devem passar mais tempo em suas escolas. Contudo, 
esse tempo precisa ser bem aproveitado, com conteú-
do real, porque, de outra forma, não será solução para 
nada! É preciso investimento nos nossos professores, 
buscando a excelência, e investimento nas próprias 
escolas, buscando a modernidade. Afinal, aonde quer 
chegar um País no qual os laboratórios de ciências e 
de informática e bibliotecas são apenas parte de um 
projeto inconcluso? Aonde quer chegar um País em 
que ainda podem ser encontradas escolas tão pre-
cárias, que nem carteiras há para que suas crianças 
sentem, nas quais a merenda distribuída é de péssima 
qualidade e a água para consumo dos alunos é servida 
em panelas – é o caso que vimos na reportagem do 
Deputado Julio César – e onde há risco eminente de 
desabamento? Na última semana, foi divulgada a morte 
de um aluno, em uma escola pública de Brasília, vítima 
de um choque, dada as péssimas condições das insta-
lações elétricas. É um fato que se repete Brasil afora.

Com base em levantamento realizado pela CGU, 
Sr. Presidente, 70% dos recursos públicos desviados 

são da área de saúde e de educação. Quanto à saúde, 
o problema se restringe à nossa vivência no presente, 
com todo o caos que vemos. Mas, na área de educa-
ção, o problema se estende ao futuro, o que torna o 
problema mais sensível, pois é justamente o que deixa-
remos a nossos descendentes, nossos filhos amados.

Entretanto, esse dado de “desvios” detectados 
pela CGU tem de ser mais bem avaliado, não pode ser 
visto como um número nu e cru, mas, sim, já como um 
reflexo da falta de uma educação eficiente, não planta-
da nas décadas que se passaram. As irregularidades, 
muitas vezes, são fruto do desconhecimento do ges-
tor quanto ao trato da coisa pública, como também do 
despreparo técnico, e não por pura maldade em fazer o 
malfeito, nas palavras da Presidente Dilma. Isso já é a 
geração atual pagando a conta do não investimento em 
educação no passado. E essa conta, Srs. Senadores, 
não pode também ser paga pelas gerações futuras. E 
o futuro se faz com investimento no presente.

Agora, por último, temos a notícia de que o Mi-
nistério da Educação conclui que, para diminuir um 
pouco a diferença colossal de desempenho entre es-
colas públicas e privadas, pensa em ampliar o número 
de dias letivos de 200 para 220, como se isso fosse 
resolver alguma coisa, sem que haja mudança no cer-
ne da questão!

O que podemos observar é que, nessa realidade 
insuportável da nossa educação, temos dois tipos de 
heróis: os heróis professores, que acreditam em seus 
alunos, que não desistem deles e que fazem um esforço 
inimaginável para cumprir com seu dever de mestre; e 
os heróis alunos, que suportam todas as agruras em 
busca do conhecimento, de um futuro melhor e que 
acreditam, apesar de todas as dificuldades, que são 
capazes de crescer. Um não vive sem o outro, um pre-
cisa do outro para se sustentar em pé, um depende 
do estímulo do outro para continuar caminhando! Uma 
aluna foi muito madura, ao afirmar, em uma entrevista 
em um programa de televisão, que os alunos de sua 
escola continuam dedicando-se aos estudos, porque 
ainda existem professores que não deixam de acredi-
tar na capacidade deles.

Exemplo disso é o Professor Antônio Cardoso do 
Amaral, que recebeu recentemente o prêmio Homem 
do Ano, da revista Alfa, concorrendo com personali-
dades brasileiras de muita visibilidade e importância, 
referências da cultura, do empresariado, da televisão, 
entre outras. Mas quem é esse homem? Inclusive, pedi, 
num discurso, voto para ele, na campanha pela Internet.

Quem é esse homem, Presidente Paim, Sena-
dor Aníbal? Antônio Cardoso do Amaral é professor 
de matemática, herói, Deputado Júlio César, da nos-
sa pequena Cocal dos Alves, no interior do Piauí, que 
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transformou sua escola numa escola de campeões, de 
alunos que, certamente, assim como seu mestre, farão 
a diferença por onde quer que passem em suas vidas 
e que certamente se tornarão vencedores.

Educação de qualidade é o único caminho para 
que o País tenha futuro. Aqui nós devemos reconhecer 
os esforços do ex-Presidente Lula e da nossa Presi-
dente Dilma em prol da educação, principalmente da 
educação técnica. O Governo Federal tem priorizado 
investimentos no ensino técnico e superior, com a 
abertura de novos campi de universidades federais no 
País, a exemplo do Pronatec, mas ainda é pouco! Pois 
reparem, sem um bom ensino básico, tais investimen-
tos não são suficientes, e jamais serão! Precisamos 
de medidas que restaurem a qualidade ao ensino em 
todas as suas fases e a compatibilidade entre as ne-
cessidades do mercado de trabalho e o ensino técni-
co oferecido! Jovem sem educação, sem ocupação e 
perspectiva de trabalho é potencial candidato ao envol-
vimento com as drogas e crimes de várias naturezas.

A educação na China, por exemplo, desde o en-
sino básico até a graduação do estudante, é tratada 
como prioridade para a nação. Lá, a enorme deman-
da por ensino superior fez com que o país “importas-
se” as principais universidades estrangeiras do globo. 
Universidades tradicionais como a Universidade de 
Nottingham, do Reino Unido, e a Universidade de 
Chicago, dos Estados Unidos, já abriram campus na 
China, dado os incentivos oferecidos pelo Governo. 
E está prevista para breve a abertura de campus da 
Universidade de Stanford, da Universidade de Nova 
York e da Universidade de Duke. São medidas como 
essas que permitirão que o governo chinês cumpra a 
sua meta de elevar em 40% o percentual de estudan-
tes graduados até 2020.

O Brasil também tem caminhado neste rumo. Sal-
tamos de 1,8 milhão de universitários em 1998 para 
mais de 6 milhões este ano. E deste total, as classes 
C e D representam 54% dos alunos. Em 1998, esse 
número era de apenas 7%.

Srªs e Srs. Senadores, se for perguntado a qual-
quer empresário brasileiro quais são os gargalos para 
o desenvolvimento do Brasil, teremos como respostas 
a carga tributária brasileira, questões infraestruturais 
e a educação. Já tive oportunidade de falar desta tri-
buna do meu temor do apagão de mão de obra. A má 
formação tem contribuído fortemente para um déficit 
de mão de obra nas indústrias, o que tem sido usado 
como justificativa para uma internacionalização de ati-
vidades, por parte de empresas multinacionais.

Paulo freire disse que “educar é impregnar de 
sentido o que fazemos a cada instante”. Pois, Sr. Pre-
sidente, precisamos encontrar o sentido do nosso ins-

tante, que já se esvai, e precisamos cuidar de nossa 
educação, se pretendemos ser uma Nação evoluída.

Precisamos unir forças em prol de uma educação 
de qualidade. Tivemos a oportunidade de ver as ma-
nifestações de estudantes chilenos que conseguiram 
reunir mais 500 mil estudantes nas ruas, o chamado 
“domingo familiar pela educação pública”. O que eles 
reivindicavam: ensino público de qualidade e gratuito.

Seria importante, meu estimado Deputado Júlio 
César, que os estudantes se mobilizassem com a mes-
ma força e preocupação que têm demonstrado com 
outros problemas. E cito o caso do nosso Piauí, que 
mereceria destacada importância na hora de se mani-
festar sobre a situação da Uespi, nossa Universidade 
Estadual, para melhorias educacionais e para melhorias 
das condições de trabalho dos profissionais que atuam 
naquela instituição. Nossas preocupações ainda são 
pontuais e imediatistas. Os gastos com educação são 
temporários, mas uma educação de qualidade permitirá 
um futuro mais próspero, capaz de mudar realmente 
a realidade de muitos dos nossos jovens brasileiros.

Quero aproveitar a oportunidade, Presidente 
Paim, para encaminhar um requerimento de aplauso 
aos 120 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Faço questão de retribuir, por meio deste reque-
rimento de aplauso, esta singela lembrança, a home-
nagem que me foi prestada no último dia 2 de outubro, 
sábado passado, quando, em sessão solene de come-
moração dos 120 anos da Corte Maior de Justiça do 
Estado do Piauí, juntamente com várias outras perso-
nalidades de meu Estado, fui agraciado com o Colar do 
Mérito Judiciário, Colar este entregue a personalidades 
que tenham prestado serviços ao Judiciário piauiense.

Diante da história da busca incessante pela justi-
ça a todo custo, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, 
quero pedir que este requerimento de aplauso seja en-
caminhado na pessoa do Desembargador Presidente 
Edvaldo Pereira de Moura.

Gostaria que também fosse retransmitido aos de-
mais desembargadores e desembargadoras: Desem-
bargadora Rosimar Leite Carneiro, Desembargadora 
Eulália Maria Pinheiro, Desembargador Augusto Fal-
cão Lopes, Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de 
Carvalho, Desembargador Raimundo Nonato Alencar, 
Desembargador José Ribamar Oliveira, Desembargador 
Fernando Mendes, Desembargador Haroldo Rehem, 
Desembargador Raimundo Eufrásio, Desembargador 
Joaquim Santana, Desembargador Francisco Antô-
nio Paes Landim, Desembargador Sebastião Martins, 
Desembargador José James Pereira, Desembargador 
Erivan Lopes, Desembargador Pedro de Alcântara Ma-
cedo e Desembargador José Francisco do Nascimento, 
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a todos os juízes e demais servidores que atuam no 
Estado do Piauí, este voto de aplauso.

Era o que tinha a registrar nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – V. Exª, Senador João Vicente Claudino, será 
atendido na forma regimental. Cumprimento V. Exª 
pela homenagem.

Aproveito para cumprimentar também o Deputado 
Federal Júlio César, que está conosco aqui na Mesa.

Também cumprimento os pastores batistas do 
Paraná na figura – vou ler o nome de um, que consta 
do cartão que recebi casualmente – do Pastor Hilquias 
Paim – foi coincidência! Sintam-se todos citados no-
minalmente.

Cumprimento o Senador João Vicente Claudino 
por seu pronunciamento e convido-o agora a presidir 
os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente 
Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
querido amigo Senador que preside nossos trabalhos, 
Senador João Claudino, demais Senadores e Senado-
ras, eu queria, de imediato, agradecer muito ao povo 
de Uberlândia, na figura dos Vereadores Célio e Baia-
no, que tiveram a iniciativa de me conceder o título de 
Cidadão de Uberlândia nesta sexta-feira. 

Cumprimento todos os que estiveram no belíssi-
mo evento: secretários, prefeitos, demais vereadores, 
sindicalistas, empresários, força da segurança pública, 
aposentados, pensionistas, lideranças do movimento 
negro, lideranças de índios, brancos, pessoas com de-
ficiências, mulheres. Enfim, agradeço a todos os que 
estiveram lá. Ao mesmo tempo agradeço ainda pela 
informação de que deve receber o título de cidadão 
mineiro ainda este ano, por iniciativa da Assembleia 
de Minas. 

E aproveito, também, para dizer ao meu querido 
povo do Rio de Janeiro – eu sou do Rio Grande do Sul 
– que estarei lá nesta quinta-feira para receber o título 
da cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa dos movi-
mentos sociais e dos parlamentares daquele Município.

Sr. Presidente, eu vou tratar hoje de três temas 
e o farei dentro do tempo que me é permitido pelo re-
gimento.

Eu quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, des-
tacar aqui o convite muito especial que recebi da Coor-
denadora da Advocacia da Femama (Federação Bra-
sileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 

da Mama), Srª Isabel D’Ávila, para participar da ceri-
mônia oficial de iluminação do Congresso Nacional 
de cor rosa, que vai acontecer amanhã, 5 de outubro. 

Amanhã, às 18h30, o Congresso Nacional será 
iluminado na cor rosa. Será o ato de lançamento do 
Outubro Rosa aqui no Congresso Nacional. Esse ato, 
no meu entendimento, é significativo e importante, 
porque é um chamado para que todas as mulheres se 
lembrem de que é preciso se prevenir contra o câncer 
de mama. 

Sr. Presidente, o Outubro Rosa é uma campanha 
mundial de informação sobre a doença, que, se verifi-
cada cedo, tem uma chance enorme de cura. Eu fico 
honrado com o convite, mas quero dizer que o câncer 
de mama já foi pauta de audiência também provocada 
por esses segmentos na Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa, da qual sou Presidente. 

Na ocasião, foi destacado o fato de que os mu-
nicípios têm um papel fundamental e estratégico no 
combate à doença. Essa conclusão partiu dos espe-
cialistas, que participaram da audiência organizada 
pela Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher. 

Disseram os especialistas que o combate ao 
câncer de mama começa com as ações no município, 
incentivando o controle do peso e as atividades físicas 
regulares, além de acesso a exames para que, de for-
ma precoce, a doença seja vista, analisada e tratada 
adequadamente.

O oncologista Ronaldo Corrêa Ferreira da Silva, 
do Instituto Nacional de Câncer, disse e repetiu que as 
iniciativas das prefeituras com o foco nos fatores que 
mais atingem e contribuem com essa doença nas mu-
lheres são fundamentais para evitar o câncer de mama.

É bom, muito bom, que todos se mobilizem e 
que tenham consciência de que a prevenção é o me-
lhor caminho. Parabéns a todos aqueles que estão 
articulando no planeta o Outubro Rosa – Combate ao 
Câncer de Mama.

Sr. Presidente, quero também registrar que, ama-
nhã, nós teremos, na Câmara dos Deputados, um even-
to que eu entendo importante. Teremos um grande en-
contro com as juventudes partidárias. Nós temos hoje, 
no Brasil, um contingente de mais de 51 milhões de 
jovens entre 15 e 29 anos, conforme dados do IBGE. 

Já avançamos um tanto no que diz respeito à 
construção de políticas públicas que deem destaque 
à situação dos jovens e à sua cidadania. Mas preci-
samos ir além do que já está feito. Eu trabalhei muito 
aqui para aprovar a PEC da Juventude, que veio da 
Câmara. Nós aprovamos e hoje é fato consumado. Ela 
foi promulgada. 

Há poucos dias, a Comissão de Direitos Humanos 
e Minoria da Câmara promoveu, lá na Assembleia do 
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Rio Grande, o seminário “Direitos Humanos, Juventude 
e Desenvolvimento”, presidida pela Deputada Manuela 
D’Ávila. O seminário tinha o propósito de discutir pro-
postas para a juventude e, pelo debate, reunir subsídios 
para a elaboração do Plano Plurianual do Orçamento 
da União. Projetos de lei e outros instrumentos de po-
líticas públicas para a juventude na esfera municipal, 
estadual e nacional foram a pauta desse importante 
seminário, que tem o olhar para a nossa juventude.

Como já disse antes, Sr. Presidente, e também em 
outras falas, os jovens tem um potencial criativo muito 
grande, mas creio que, muitas vezes, não encontran-
do meios de expressar a sua criatividade, não tendo 
espaço inclusive para desenvolver-se no mercado de 
trabalho, eles podem se dirigir a outros caminhos que 
nós, naturalmente, não aceitamos. Para muitos de nos-
sos jovens, o acesso à educação é difícil, e o mesmo 
acontece ao trabalho, à saúde, ao esporte, ao lazer, 
porque não dizer ao teatro, ao cinema. 

Infelizmente, os outros caminhos que eu citava 
se abrem e eles não conseguem dizer não. Muitos, 
infelizmente, acabam se entregando ao mundo das 
drogas, da violência, nos caminhos escusos, ou seja, 
da ilusão, do jeitinho fácil de ganhar a vida.

Isso é terrível. Precisamos dar aos nossos jo-
vens condições de exercerem seu papel como sujeito 
e não objeto da história. Eles têm esse direito e devem 
participar ativamente do processo das mudanças que 
todos nós tanto queremos. Quero destacar aqui, Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei do Senado nº 214, que 
apresentei ainda em 2010, que institui o programa bol-
sa de permanência na universidade.

Como todos sabem, em 2004, foi criado pelo Pre-
sidente Lula o Programa Universidade para Todos, o 
ProUni, que tem por objetivo a concessão de bolsas de 
estudos integrais e grátis e também parciais em cursos 
de graduação e sequenciais de formação específica 
em instituição privada de educação superior. É inegá-
vel a importância do ProUni, que permite a inclusão 
de milhares de estudantes carentes na universidade.

Por que, Sr. Presidente, falo de uma bolsa per-
manência? Por mim mesmo. Só consegui fazer o curso 
técnico quando estava ainda estudando, porque tinha 
uma bolsa permanência doada por uma empresa. Na-
quela época, havia um tipo de grande acordo que toda 
empresa com mais de 100 trabalhadores tinha que dar 
uma bolsa correspondente a um salário mínimo. Era 
um salário mínimo, mas para mim era como se fosse 
um caminhão de dinheiro, porque, com esse salário 
mínimo, eu comprova o meu chinelo, o meu tamanco 
– na época do tamanco – o meu tênis, os meus livros 
e pagava, consequentemente, o ônibus para ir à esco-

la ou arrumava até a minha bicicleta, já que, quando 
eu não ia de ônibus, eu ia de bicicleta para o colégio.

O sucesso do ProUni é que me incentivou a apre-
sentar essa nova proposta, que tem como finalidade 
beneficiar aquele estudante que não tem condições 
de se manter, embora o seu sonho é concluir o estu-
do na universidade.

Trata-se, enfim, do Programa Bolsa de Perma-
nência Universitária, pelo qual o estudante receberia 
em reais o correspondente a um salário mínimo, para 
que ele possa mover-se, viver e cursar a universidade.

É claro que estamos falando de estudantes com-
provadamente pobres.

O bolsista da Bolsa de Permanência Universitária 
receberia uma renda, como eu dizia, de um salário mí-
nimo. Em contrapartida, prestaria serviço à União, na 
condição de estagiário, com uma carga horária de 20 
horas semanais, coisas que eu fiz no tempo em que 
tive essa oportunidade.

Sr. Presidente, precisamos considerar que, além 
do aspecto da inclusão social, a Bolsa de Permanência 
Universitária, com certeza, ampliará a autoestima da 
nossa juventude, principalmente do estudante caren-
te, pois ele saberá que está custeando os estudos por 
meio, também, do seu próprio esforço.

Como eu dizia no início, julguei importante regis-
trar o seminário que a Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados está promovendo amanhã. 
Esse seminário se chama: Seminário das Juventudes 
Partidárias, que ultrapassa a sigla do partido; é plural.

O Presidente do Conselho Nacional de Juventude, 
Gabriel Medina, o Presidente da UNE, Daniel Iliescu, 
e o Diretor do Data Popular, Renato Meirelles, são al-
guns dos presentes a esse debate que me passaram 
essas informações.

Todo sucesso! Brilhante iniciativa da Câmara dos 
Deputados, na linha de dar formação suprapartidária 
à nossa juventude!

Ficam aqui os meus cumprimentos.
Por fim, Sr. Presidente, eu também quero fazer 

aqui um registro, referindo-me a uma cidade lá da Serra 
Gaúcha, região onde eu cresci. Eu nasci em Caxias, de 
onde saí com 33 anos de idade, e conheço muito bem 
toda aquela região. E como estive diversas vezes lá, 
quero falar um pouquinho aqui da cidade de Garibaldi. 

Garibaldi vai realizar a sua festa maior, a Festa 
Nacional do Champanha. A abertura oficial da festa 
vai acontecer no dia 6 de outubro, às 19 horas. Eu só 
não estarei lá porque estarei no Rio, participando des-
sa atividade na Câmara e também na ABI, onde faço 
uma palestra sobre previdência, Estatuto do Motorista, 
fim do voto secreto. Naturalmente, vamos trabalhar, na 
batalha que travamos aqui, para acabar com o famige-
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rado fator previdenciário, que é um assalto vergonhoso 
ao bolso do trabalhador que mais precisa – repito o 
que tenho dito muitas vezes –, porque ataca, mete a 
mão no bolso dos mais pobres, aqueles que recebem 
praticamente R$3 mil a menos, porque quem ganha 
até R$27 mil –Executivo, Legislativo e Judiciário – não 
pega o fator.

Sr. Presidente, neste ano, lá em Garibaldi, são 
comemorados os 30 anos da Festa do Champanha. 
Serão mais de 30 vinícolas da região participando 
do evento. Vai haver o desfile dos 30 anos no dia 16, 
quando, provavelmente, estarei lá, a convite do prefeito 
e também do vice.

Sr. Presidente, 95% da produção nacional de 
espumante estará lá, em Garibaldi. A festa contará, 
ainda, com exposição industrial, feira comercial e de 
artesanato, participando o agronegócio e também a 
agricultura familiar.

Certamente, será, como todas as outras, uma 
grande festa, na qual todos, todos serão muito bem 
recebidos, mesmo aqueles que vierem do exterior, que 
é uma tradição, e, naturalmente, os brasileiros.

Garibaldi tem um povo acolhedor, alegre. É uma 
cidade bonita de se ver. Com certeza, todos vão des-
frutar lá, principalmente, dos belos pratos, inspirados 
na origem daqueles que construíram Garibaldi, que é 
a origem italiana.

Fica aqui, enfim, o meu convite e também da 
Prefeitura Municipal de Garibaldi, para que todos, to-
dos os que puderem ir estejam lá para ver a beleza da 
Fenachamp. Estejam certos de que é um passeio que 
vale a pena e que a festa é de muita alegria.

Agradeço muito ao Prefeito de Garibaldi, Cirano 
Cisilotto, e ao Vice-Prefeito, Francisco Tedesco, pelo 
convite que me fizeram. Hoje, inclusive, o Vice-Prefeito, 
Tedesco, esteve me visitando, insistindo para que eu 
estivesse lá, já que a festa vai de 6 até o final do mês 
de outubro. Estou aqui tentando acertar que estarei no 
dia 16 acompanhando o desfile. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que essa fes-
ta é um símbolo muito grande de toda a nossa região. 
Repito, vai de 6 a 30 de outubro, e a minha presença 
lá, estou confirmando para o dia 16.

Sr. Presidente, eram essas as minhas colocações, 
de forma resumida. 

Quero dizer também, a exemplo de outros Sena-
dores, que estou torcendo muito para que esse debate 
do pré-sal não vire um debate fratricida, ou seja, uma 
luta entre irmãos, e para que a gente construa um gran-
de entendimento que garanta que todos os Municípios 
de nosso querido País possam ser beneficiados por 
esse grande entendimento, o qual entendo é possível 
construir. Tenho o maior carinho pelos Estados produ-

tores. Não poderia ser diferente: sou gaúcho, nascido 
no Rio Grande, estou há 26 anos no Congresso gra-
ças ao povo gaúcho, mas não deixo de ter um carinho 
muito grande para com os outros Estados – o próprio 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo. 

Aqui acho não é um jogo de cabo de guerra, como 
a gente chama, de quem tem mais força no momen-
to. Às vezes, a gente ganha uma vitória parcialmente, 
que pode significar uma derrota lá na frente. O deba-
te, no meu entendimento, que temos de fazer é, sim, 
o debate do pré-sal, o debate do Fundo de Participa-
ção dos Estados e da própria reforma tributária – por 
que não dizer, olhando o novo pacto federativo, numa 
visão de solidariedade, de integração e participação 
de todos os brasileiros? Eu sempre digo que um dos 
últimos livros que escrevi – agora, na Feira do Livro, 
vou lançar O rufar dos tambores, lá em Porto Alegre, 
que fala dos movimentos sociais e da importância da 
batida do tambor. Quando digo tambor, estou me re-
ferindo às caminhadas, à pressão, ao bom debate, ao 
bom combate, à mobilização para que os palácios em 
Brasília ouçam o que as ruas estão dizendo em relação 
ao que seria melhor para uma sociedade onde todos 
tenham o que chamo de direitos e oportunidades iguais. 

Por isso, Sr. Presidente, esta minha fala, de forma 
resumida nestes últimos cinco minutos, vai no senti-
do de que a gente construa um grande entendimento, 
olhando para todo o povo brasileiro, e não cada um 
olhando somente para o interesse do seu Estado.

Era isso, meu querido Presidente.
Agradeço a V. Exª e considere, na íntegra, o meu 

pronunciamento.

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, 

Registro sobre o “Outubro Rosa” – relativamente 
ao câncer de mama.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, recebi um convite muito especial da Coorde-
nadora de Advocacia da FEMAMA – Federação Bra-
sileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama, Isabel d’Avila, para participar da cerimônia 
oficial de iluminação do Congresso Nacional na cor 
rosa, que acontecerá amanhã, 5 de outubro.

Amanhã, às 18h30min, o Congresso Nacional 
será iluminado na cor rosa. Será o ato de lançamento 
do Outubro Rosa no Congresso Nacional, que se dará 
no Salão Negro.

Esse ato é muito bonito e importante, pois na 
verdade é um chamado para todas as mulheres, para 
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que elas lembrem que é preciso se prevenir contra o 
câncer de mama.

O “Outubro Rosa” é uma campanha mundial de 
informação sobre a doença que, quando diagnosticada 
cedo, tem muito mais chance de ser curada.

Eu fico muito honrado com o convite e quero di-
zer que o câncer de mama já foi pauta de audiência 
pública na Comissão de Direitos Humanos, da qual, 
todos sabem, sou presidente.

Na ocasião foi destacado o fato de que os mu-
nicípios têm papel estratégico no combate à doença.

Essa conclusão partiu dos especialistas que par-
ticiparam da audiência pública organizada pela CDH e 
pela Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher.

Os especialistas lembraram que o combate ao 
câncer de mama começa com ações nos municípios, 
incentivando o controle do peso e atividades físicas 
regulares, além de acesso a exames para detecção 
precoce da doença e tratamento no tempo adequado.

O oncologista Ronaldo Corrêa Ferreira da Silva, 
do Instituto Nacional de Câncer, disse que iniciativas 
das prefeituras, com foco nos fatores predisponentes, 
são fundamentais para evitar o câncer de mama.

É muito bom que todos se mobilizem e que se 
conscientizem de que a prevenção é o melhor caminho.

Era o que tinha a dizer.

Registro sobre Seminário das Juventudes Par-
tidárias.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores. 

Quero registrar aqui o importante seminário que 
a Câmara realizará amanhã com as Juventudes Par-
tidárias. Nós temos hoje, no Brasil, um contingente de 
mais de 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. É o 
que nos informa o IBGE.

Já avançamos um tanto no que diz respeito à 
construção de políticas públicas que priorizem os jo-
vens e sua cidadania, mas precisamos ir além do que 
já está sendo feito.

Há poucos dias, a Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias da Câmara promoveu, na Assembleia 
Legislativa do RS, o seminário “Direitos Humanos, Ju-
ventude  e Desenvolvimento”.

O seminário tinha o propósito de discutir pro-
postas para juventude e, através do debate, reunir 
subsídios para elaboração do Plano Plurianual e do 
Orçamento da União.

Projetos de Lei e outros instrumentos de políti-
cas públicas para a juventude nas esferas municipal, 
estadual e federal também foram pauta do Seminário.

Como eu já disse em outras falas, Senhor Presi-
dente, os jovens têm um potencial criativo muito gran-

de, mas creio que, muitas vezes, eles não encontram 
meios de expressar essa criatividade.

Pra muitos dos nossos jovens, o acesso à edu-
cação é difícil e o mesmo acontece em relação à saú-
de, ao esporte, ao lazer, como teatro, cinema e assim 
por diante.

Infelizmente outros caminhos se abrem e eles 
não conseguem dizer não. Acabam se entregando ao 
mundo das drogas, da violência, dos caminhos escusos, 
ou seja, da ilusão do “jeitinho fácil de ganhar dinheiro”.

Isso é terrível. Precisamos dar a eles condições 
de exercerem seu papel na história. Eles têm esse 
direito e devem participar ativamente do processo de 
mudanças.

Quero destacar aqui o Projeto de Lei do Senado 
no 214, que apresentei em 2010, e que institui o Pro-
grama Bolsa de Permanência Universitária.

Como todos sabem, em 2004 foi criado pelo 
Presidente Lula, o Programa Universidade para Todos 
(ProUni) que tem por objetivo a concessão de bolsas 
de estudo integrais e parciais em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. É inegável a importân-
cia do ProUni, que permitiu a inclusão de milhares de 
estudantes carentes na Universidade.

O sucesso do ProUni me incentivou a apresentar 
esta nova proposta, que tem por finalidade beneficiar 
aqueles estudantes que trabalham, ou fazem estágio, 
para custear seus estudos. 

Trata-se do Programa Bolsa de Permanência Uni-
versitária, em que o estudante receberia uma renda 
em reais, com a qual poderia pagar a mensalidade da 
faculdade, a moradia, a alimentação, bem como com-
prar livros e outros materiais didáticos.

O Bolsista da Bolsa de Permanência Universitá-
ria receberia uma renda de um salário mínimo, e em 
contrapartida prestaria serviço à União, na condição de 
estagiário, com carga horária de vinte horas semanais.

Senhor Presidente, Precisamos considerar que, 
além do aspecto da inclusão social, a Bolsa de Per-
manência Universitária com certeza ampliará a au-
toestima do estudante carente, pois ele saberá que 
está custeando os estudos por meio de seu próprio 
esforço.

Bem, como eu disse no início, julguei importan-
te registrar o seminário que a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara estará promovendo 
amanhã, esse “Seminário das Juventudes Partidárias”.

O presidente do Conselho Nacional de Juventude, 
Gabriel Medina, o presidente da UNE, Daniel Iliescu 
e o diretor do DataPopular, Renato Meireles, serão 
alguns dos presentes no debate.
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Sucesso a todos e que o Seminário tenha ótimos 
resultados!!!

Era o que tinha a dizer.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2011. – Se-

nador Paulo Paim.
Registro sobre a FENACHAMP 2011.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-

dores, em outubro o Município de Garibaldi, no RS, vai 
realizar sua festa maior, a Festa Nacional do Champanha.

A abertura oficial da festa acontecerá dia 06 de 
outubro, às 19:00h.

Neste ano são comemorados 30 anos de festa 
do Champanha e serão mais de 30 vinícolas da região 
participando do evento.

Noventa e cinco por cento da produção nacional 
de espumantes estarão lá, em Garibaldi, mas a festa 
também contará ainda com exposição industrial, feira 
comercial e de artesanato, participação do agronegó-
cio e agricultura familiar.

Certamente será, como todas as outras, uma 
festa e tanto!

Garibaldi tem um povo muito acolhedor, alegre é 
uma cidade bonita de se ver.

Fica aqui o meu convite e da Prefeitura de Gari-
baldi, para todos que quiserem e puderem ir até lá ver 
de perto a beleza da Fanachamp.

Estejam certos que é um passeio que vale a pena 
e que a festa é de muita alegria!

Agradeço muito ao Prefeito de Garibaldi, Cirano 
Cisilotto, e ao Vice-Prefeito, Francisco Tedesco, pelo 
convite que me foi feito.

Quero dizer que estarei lá, participando da festa 
na primeira oportunidade que se abrir em minha agenda.

A festa vai de 6 a 30 de outubro e provavelmen-
te no dia 16 estarei lá. Quero muito participar desse 
momento tão bonito!

Era que tinha a dizer.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2011. – Se-

nador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Quero parabenizar o Senador Paulo Paim pelo 

belo pronunciamento. E o pré-sal será esse debate. 
Tenho certeza de que nascerá um pacto federativo 
para a Nação ficar mais forte, não dividida.

Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado, quero, primeiramente, infor-
mar às autoridades do Acre, Prefeitos, Vereadores, De-
putados, e a todas as instituições que a Comissão Mista 
de Orçamento estará, nesta quinta-feira, às 14 horas, na 

Assembléia Legislativa do Estado, para fazermos o se-
minário sobre o Plano Plurianual e também sobre a Lei 
Orçamentária para 2012. Estarão presentes o Presiden-
te da Comissão Mista de Orçamento, o Senador Vital do 
Rêgo, e também o Relatores do PPA, o Senador Walter 
Pinheiro, o Relator da Lei Orçamentária de 2012, o De-
putado Arlindo Chinaglia,e o Senador Acir Gurgacz, de 
Rondônia, que também tem uma responsabilidade im-
portante na Comissão Mista de Orçamento, no que diz 
respeito ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária de 2012.

Quero informar que também estará presente o 
Governador Tião Viana. Os Prefeitos de todos os Muni-
cípios do Acre estão convidados a participar desse ato. 
Inicialmente, vai haver o seminário em Porto Velho, Ron-
dônia, e, só à tarde, às 14 horas, vai haver o seminário 
em Rio Branco, na Assembleia Legislativa do Estado.

Quero reforçar que é muito importante que todas 
as autoridades, personalidades e as entidades e or-
ganizações da sociedade civil que gostarem e tiverem 
interesse em participar desse debate se façam presen-
tes, porque a discussão do Orçamento é fundamental 
para o delineamento das propostas que serão levadas 
a cabo pelo Governo Federal, no próximo quadriênio, 
no Plano Plurianual de 2012 a 2015, e também em re-
lação aos projetos que estão definidos e que poderão 
ser executados pelo Governo Federal no ano de 2012. 
Assim, é fundamental a participação de todos para que 
haja o máximo possível de contribuições das autorida-
des do Acre no sentido de melhorar, cada vez mais, a 
proposta orçamentária, o Plano Plurianual, e que, des-
sa forma, tenhamos contribuições significativas para 
os grandes investimentos que o Governo Federal tem 
desenhado para os próximos anos no Estado do Acre.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero infor-
mar que, na última sexta-feira, nós estivemos em Rio 
Branco, com o Governador Tião Viana e a Presidente 
da Empresa Brasil de Comunicação, a jornalista Te-
reza Cruvinel, participando da assinatura de adesão 
da TV Aldeia à programação da Empresa Brasil de 
Comunicação, de tal maneira que as programações 
foram unificadas. Dessa forma, TV Aldeia passa a 
exibir a programação nacional da Empresa Brasil de 
Comunicação, da Rede Brasil, e, ao mesmo tempo, a 
TV Brasil passa também a tomar conhecimento e a 
usufruir de alguns programas exibidos pela TV Aldeia. 

É uma parceria que tende a melhorar cada vez 
mais, porque a rede pública de rádio e televisão do Acre 
também precisa do apoio da Empresa Brasil de Comuni-
cação, e, ao mesmo tempo, a Empresa Brasil de Comuni-
cação passa a usufruir da estrutura da TV Aldeia para as 
coberturas jornalísticas e documentários que são realiza-
dos no Estado do Acre para exibição em rede nacional.
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Uma das primeiras ações dessa parceria já acon-
tece no próximo sábado, quando a Rede Brasil, a TV 
Brasil, dará o apoio necessário para que a TV Aldeia 
transmita, diretamente de Natal, o jogo, pela série C, 
entre o América de Natal e o Rio Branco Futebol Clu-
be, que vai ser exibido para todos os Municípios do 
Acre através da TV Aldeia.

Dessa maneira, quero cumprimentar a iniciativa do 
Governador Tião Viana e da Presidente da Empresa Brasil 
de Comunicação, a jornalista Tereza Cruvinel, por essa par-
ceria que tende a ser muito benéfica para o povo do Acre. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aproveitar a 
segunda etapa deste meu pronunciamento para refletir 
sobre algo que está absolutamente na pauta do Sena-
do Federal e que é de grande responsabilidade para 
todos nós Senadores. É um assunto sobre o qual eu já 
me pronunciei em outras ocasiões aqui, nesta tribuna, 
mas, pela importância do tema, achei fundamental que 
a gente retomasse essa discussão, agora que outras 
Comissões estarão debruçadas sobre esse tema.

O debate sobre o projeto de reforma do Código 
Florestal, o PLC 30 de 2011, vem sendo marcado por 
muitas divergências, como é natural em uma matéria 
de grande complexidade. É uma matéria que abarca 
interesses variados, com sujeitos que se apresentam 
das mais diferentes formas.

Alguns, organicamente alinhados, como os grandes 
e pequenos agricultores e os militantes do movimento 
ambientalista; outros, de forma menos evidente, porque 
não aparecem nos círculos dos debates realizados dentro 
do parlamento – mas nem por isso menos importantes 
–, como os indígenas e os quilombolas, os pescadores, 
os ribeirinhos e os assentados da reforma agrária, todos 
legitimamente interessados, porque serão direta ou in-
diretamente afetados pelas alterações que certamente 
serão efetuadas na legislação ambiental. E todos, igual-
mente, devem ser compreendidos em sua complexidade 
e abrangência., principalmente as futuras gerações, que 
serão diretamente impactadas e não estão participando 
dos debates por razões óbvias, mas que serão herdeiras 
diretas da legislação que estamos a produzir.

Muito se tem dito acerca da necessidade de que 
o debate que envolve esse projeto seja feito no Sena-
do, com o afastamento das paixões que possibilitem 
o mínimo de consenso, tese com a qual estou de total 
acordo. Contudo, não é possível pensarmos em uma 
nova legislação que trate da proteção da biodiversida-
de do País, e, em consequência, de parte do mundo, 
sem averiguarmos os perigos das questões de nature-
za ética suscitadas por sua aplicação, que têm como 
fundamental interlocutora a comunidade científica. 

É necessário pensarmos em uma racionalidade 
fundada em valores para o futuro, nas identidades cul-

turais, nos aportes críticos do conhecimento e na ética 
da sustentabilidade, o que implica a superação dos 
abismos, historicamente instituídos, entre as ciências 
do homem e as ciências da vida, com a valorização 
e incorporação de saberes seculares ou milenares, 
integrados aos ambientes históricos das chamadas 
sociedades tradicionais, além, e principalmente, da 
superação da falsa dicotomia entre a produção de ali-
mentos e a defesa de um meio ambiente equilibrado.

A construção do diálogo dentro do Senado Federal 
tem encontrado nos relatores do projeto seus maiores 
promotores. O Senador Jorge Viana, grande Senador, 
representante do Estado do Acre, e o Senador Luiz 
Henrique, do Estado de Santa Catarina, têm procurado 
debater com os colegas dentro do mais fraterno espírito 
de cooperação. Sou testemunha do esforço de ambos. 

Isso posto, as divergências na elaboração do tex-
to, legítimas dentro do processo democrático, têm sido 
condutoras de alterações importantes sobre o projeto 
na forma como veio da Câmara dos Deputados, cons-
truindo mais do que dividindo.

O festejado Professor Paulo Freire, em sua obra 
Por uma Pedagogia da Pergunta, formula a postura pe-
dagógica onde “é preciso estabelecer um diálogo entre 
nossas diferenças e nos enriquecermos nesse diálogo.” 

Cada pessoa é diferente da outra de inúmeras 
maneiras e, quando se estabelece um diálogo, é preci-
so respeitar essas diferenças, saber lidar com elas. Ao 
atingir essa proposta, é preciso enxergar o outro como 
igual, como ser incompleto também. Compartilhar es-
sas diferenças faz com que se aprenda sempre mais. 

Nesse caminho, o processo de elaboração do 
texto do novo Código Florestal pode constituir-se em 
um campo fértil em construção, propondo precisamente 
a articulação de consensos possíveis.

Para isso, precisamos estar verdadeiramente 
abertos e dispostos para o diálogo, inclusive para 
respeitar a existência do conflito, quando este surgir.

O conflito não deve ser visto somente em sua acep-
ção negativa. Quando está pautado por uma discussão 
pacífica, ele pode e deve ser uma ferramenta para a cons-
trução de novas ideias, resolver as divergências entre os 
envolvidos e qualificar coletivamente os saberes. Assim 
como o diálogo, que, para se estabelecer, é necessário 
saber lidar com as diferenças, o conflito também. 

Em sentido positivo, o conflito pode gerar a cons-
trução de novas respostas pelo afloramento das inten-
cionalidades de cada um, pois jamais é neutro. Isso é 
vital para a necessidade de transformação impulsionada 
em cada um, assim como o diálogo. Enfim, o conflito, 
que é o confronto de posições pelo diálogo, que é o 
estabelecimento de harmonia, dá-se ouvindo e falan-
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do; e, por fim, um entendimento ou uma construção 
de conhecimento.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado deliberou, no último dia 21 de setembro, 
pela aprovação do substitutivo apresentado pelo Se-
nador Luiz Henrique ao PLC nº 30 de 2011. Criou-se 
o entendimento, pela maioria, de que as alterações 
até ali realizadas bastavam no sentido do exame da 
constitucionalidade e legalidade, papel preponderante 
daquela Comissão na análise dos projetos. 

Restou firmado o compromisso assumido publi-
camente pelo Relator de apreciar as emendas apre-
sentadas pelos colegas, com vistas a promover as 
alterações sugeridas. Foram apresentadas naquela 
comissão, mas serão analisadas nas comissões de 
mérito, duas das quais têm o Senador Luiz Henrique 
como Relator.

Então, estamos esperançosos de que, nas comis-
sões de mérito, as dezenas de emendas apresentadas 
ao Código Florestal sejam profundamente analisadas.

O primeiro processo pedagógico deverá aparecer 
já na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Será 
o de separar no projeto as normativas para situações 
de áreas consolidadas do que pensamos para o futu-
ro, ou, dito de outra forma, a solução do passivo até 
aqui gerado e o que será normatizado para as futuras 
gerações. A mistura das duas situações cria dificulda-
des no texto e na forma.

No Acre, temos um excelente exemplo de como 
situações futuras e pretéritas devem ser separadas 
para uma resposta adequada e consequente. 

Quando assumimos o Governo do Estado, no ano 
de 1989, com a vitória do hoje Senador Jorge Viana, 
os servidores públicos do Estado não recebiam seus 
salários havia até cinco meses. Um descaso total das 
administrações anteriores. Obviamente, os servidores 
queriam receber seu pagamento em dia e queriam re-
ceber em dia também o passivo a que tinham direito. 
Foi o que exigiram logo no primeiro dia de governo, 
recebendo em troca o compromisso do Governo de 
pagar-lhes o salário de todos os meses em dia, e, dali 
em diante, como manda a lei, fazer o acerto do passi-
vo de forma gradual, em respeito ao cumprimento de 
outros compromissos. Em alguns meses, a situação 
estava sanada, e a dignidade dos servidores, devolvida.

Esse é um exemplo significativo para nós de como 
a gente deve tratar o passivo de uma forma e o futuro 
de outra. E, nesse projeto que está sendo discutido, o 
PLC nº 30, a reforma do Código Florestal, neste mo-
mento, há esse entendimento de que devemos tratar 
separadamente o que diz respeito ao passivo e o que 
será a legislação definitiva para as gerações futuras.

Entendo que a alteração do relatório no sentido 
de separar as situações segue na mesma e correta 
lógica ética. E o Senador Luiz Henrique, ao assumir 
o compromisso de efetuar essas mudanças, dá um 
passo significativo, que deve ser louvado por todos. A 
pedagogia do rito assume um contorno de confluência.

Em seguida, precisamos apontar para as ques-
tões efetivamente meritórias. É necessário, no meu 
entender, um ajuste no texto, para contemplar a solu-
ção de problemas como aqueles que dizem respeito às 
possibilidades de supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente e recomposição da Reserva 
Legal, bem como estabelecer uma diferença entre os 
produtores vinculados à agricultura familiar e os gran-
des produtores, definir o marco temporal das áreas 
consolidadas e sanar tudo quanto possa ser objeto de 
questionamento de insegurança jurídica.

Foram 96 emendas apresentadas na Comissão 
de Constituição e Justiça, o que, por si só, é indicativo 
de uma grande vontade da maioria dos colegas Sena-
dores de contribuir para o aperfeiçoamento do texto. Na 
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), as emendas 
já somam um total de 76 até o dia de hoje; e, além de 
reiterar preocupações já elencadas na Comissão de 
Constituição e Justiça, jogam luz sobre pontos até 
aqui não evidenciados, mas igualmente significativos, 
como aqueles que dizem respeito à questão urbana e 
ao pagamento por serviços ambientais. Há uma gran-
de expectativa de que essas contribuições possam ser 
contempladas no relatório, dentro do mesmo processo 
pedagógico coletivo até aqui eleito com sucesso como 
fórmula de edificação da nova lei ambiental. 

Precisamos, soberanamente, sentir-nos compe-
lidos a elaborar uma norma diferente, uma norma que 
não comprometa a proteção constitucional a um meio 
ambiente equilibrado e que possua um olhar sobre as 
possíveis consequências de sua efetividade em um 
princípio de responsabilidade que transcenda os limi-
tes temporais do aqui e do agora. Precisamos ter claro 
que seremos responsáveis diretos pelas consequên-
cias, muitas delas profundas e irrevogáveis, de nossas 
decisões, pelo que não podemos fazer o exercício do 
poder sem a observância do dever de se garantir um 
porvir às gerações futuras. 

Devemos nos orientar não por interesses única 
e exclusivamente econômicos. É necessário que haja 
modificações no Código Florestal, que é de 1965, para 
sua atualização, pois, desde então, houve modifica-
ções tanto na sociedade brasileira quanto nas novas 
contribuições das pesquisas a respeito das questões 
ambientais. No entanto, essas mudanças devem con-
siderar não apenas o ser humano e seus interesses 
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econômicos, mas todos os seres vivos e os seus va-

lores intrínsecos. 

É desse modo que estaremos construindo uma 

legislação segura para o Brasil do presente e, princi-

palmente, para o Brasil do futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Quero parabenizar o Senador Anibal Diniz pelo 
belo pronunciamento. O debate do Código Florestal é 
um marco na discussão do Senado.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos do Senado que serão 
lidos:

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 616, DE 2011

Altera o art. 1.725 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 
definir o regime de separação de bens como 
próprio da união estável.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.725 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), passa a ter a seguinte 
redação:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo con-
trato escrito entre os companheiros, aplica-se 
às relações patrimoniais, no que couber, o re-
gime da separação de bens.” (NR)

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

Justificação

O Código Civil, ao tratar, sobre o Direito Patri-
monial no âmbito do Direito de Família, estabelece 
quatro regimes de bens entre os cônjuges e elege, 
como regime legal, o da comunhão parcial, atribuído 
por inércia aos contraentes que não optem por um 
dos três outros regimes (o da comunhão universal de 

bens, o da separação absoluta e o de participação fi-
nal nos aquestos), que são condicionados à lavratura 
de escritura pública de pacto antenupcial.

De mãos dadas com o estabelecimento das regras 
patrimoniais, a lei prevê para o casamento um ritual 
solene, em tudo diferente da informalidade que cerca 
a união estável, pois o casamento se inicia com a ha-
bilitação dos nubentes e segue com a publicação de 
proclamas, o compromisso firmado por testemunhas 
qualificadas, o estabelecimento de prazo para impug-
nação do ato e, afinal, a celebração, também revestida 
de formalismos legais, como a exigência de estarem 
as portas do recinto abertas a quem queira presenciar 
o ato, e os dizeres do celebrante, essenciais para que 
o Estado reconheça a união matrimonial.

Assim, o casamento acompanha pari passu o tra-
dicional modelo dos antigos romanos, semelhante nos 
dizeres, nas vestes da noiva simbolizando a pureza, no 
ramalhete de flores e no hábito de se jogarem grãos 
nos noivos, com augúrios de prosperidade.

Diferentemente do casamento, as uniões estáveis, 
por sua informalidade, mais se assemelham ao usus, 
outra forma de casamento dos antigos romanos, po-
rém mais simples, despida de ritos e confirmada pela 
comunhão de vida por mais de um ano e um dia, isto 
é, pelo simples convívio, independentemente de haver 
prole ou patrimônio comum.

Atualmente, a união estável é disciplinada pelo 
Código Civil de 2002, que já não exige, como as leis 
que o precederam, prazo de convivência, existência 
de prole comum ou convivência sob o mesmo teto. Na 
verdade, a única exigência do Código Civil para que se 
reconheçam as uniões estáveis é que os seus integran-
tes se apresentem publicamente como companheiros.

Diante dos exemplos que originaram o casa-
mento civil e a união estável, revela-se, no primeiro, a 
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solenização e, na segunda, a aversão a ritos. Sendo 
assim, a imposição legal do regime de bens da união 
parcial, estabelecida por presunção, não se coaduna 
com a união estável, na qual os conviventes buscam a 
privacidade, sem a ritualística dos casamentos, o que 
deve merecer a proteção do Estado também no que 
diz respeito ao regime de bens.

Melhor, portanto, que a lei não congregue, com-
pulsoriamente, os acervos patrimoniais dos que vivem 
em união estável, pelo regime da comunhão parcial, 
mas que preserve a mesma reserva que caracteriza 
essas uniões, mediante a atribuição do regime sepa-
ração de bens, pois os patrimônios dos conviventes 
só devem ser unidos por iniciativa dos companheiros.

Diante disso, e independentemente de exigência 
de lavrar-se escritura pública para o estabelecimento 
do regime de bens dos integrantes de união estável, 
prevê a proposição que ora apresentamos que, nas 
uniões estáveis, o regime de presunção será não o de 
comunhão parcial, mas o de separação dos bens, pois 
as regras matrimoniais devem se cingir ao matrimônio.

Trata-se, portanto, de proposta capaz de ampliar 
os esforços deste Parlamento na preservação dos di-
reitos dos companheiros, e que aperfeiçoará a nossa 
legislação sobre o tema. Fortalecida nessas razões, 
conclamo os meus nobres Pares à aprovação desta 
proposição. – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

 Institui o Código Civil.

....................................................................................
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato es-

crito entre os companheiros, aplica-se às relações 
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 
parcial de bens.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 617, DE 2011

Disciplina o funcionamento de empre-
sas de desmontagem de veículos automo-
tores terrestres e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei disciplina a desmontagem de 
veículos automotores terrestres bem como a comer-

cialização de suas partes e peças como peças de re-
posição usadas ou sucata, sem prejuízo das demais 
disposições legais aplicáveis.

Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se:
I – Empresa de Desmonte: empresa cuja ati-

vidade é de desmontagem de veículos automotores 
terrestres definidos no Art. 4º desta Lei, seguida da 
comercialização das suas partes como peças de re-
posição usadas ou sucata;

II – Peças de reposição usadas: são as partes 
e peças usadas originárias dos veículos automotores 
desmontados que não tenham avarias e preservem 
sua funcionalidade; 

III – Sucata: são materiais, partes e peças usa-
das originárias dos veículos automotores desmonta-
dos que demonstrem avarias e não preservem sua 
funcionalidade.

IV – Autopeças de segurança: são os sistema de 
freios, sistema de direção, sistema de eixo e suspensão, 
sistema de componentes complementares, as partes 
e peças desses sistemas além dos pneus e rodas;

V – Peças e Materiais lesivos ao meio ambiente 
e ao ser humano: são os fluídos os gases, as baterias 
e os catalizadores; 

Art. 3º A atividade de que trata esta Lei somen-
te poderá ser realizada por empresário individual ou 
sociedade empresária que obtenha autorização espe-
cífica do órgão executivo de trânsito de cada unidade 
da federação em que vier a atuar.

Art. 4º Somente poderão ser destinados à ativida-
de de desmontagem os veículos automotores terrestres:

(i) provenientes de acidente de trânsito;
(ii) considerados fim de vida útil, retirados de 

circulação por motivos de requisitos técnicos e legais 
de segurança; e,

(iii) retirados de circulação por dívidas com o Es-
tado devido a impostos ou multas em atraso.

CAPÍTULO II 
Da Autorização Para Funcionamento

Art. 5º A autorização de que trata o art. 3º desta 
Lei somente será concedida ao empresário individual 
ou à sociedade empresária que se dedique, exclusiva-
mente, às atividades disciplinadas por esta Lei.

§ 1º Cada autorização será concedida inicialmente 
pelo prazo de 12 (doze) meses e deverá discriminar a 
localização dos estabelecimentos aptos a realizarem 
a atividade de desmonte.

§ 2º Transcorrido o prazo mencionado no § 1º 
deste artigo, a autorização será prorrogada por prazo 
de 24 meses, desde que a empresa não tenha come-
tido nenhuma das infrações descritas nos artigos 19, 
20 e 21, desta Lei.
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§ 3º Durante o prazo concedido pelo parágrafo 
anterior, à empresa deverá obter a Certificação por 
empresas acreditadas junto ao INMETRO– Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial com referencia aos processos operacio-
nais, de desmontagem e de gestão da empresa de 
desmonte, após a obtenção desta certificação é que 
a empresa terá sua autorização prorrogada por prazo 
indeterminado.

Art. 6º O pedido de autorização para funciona-
mento deverá ser formulado pelo interessado ou procu-
rador devidamente habilitado por instrumento público, 
com poderes específicos, perante o órgão executivo de 
trânsito da unidade da federação onde pretenda atuar, 
respeitado o teor desta lei e acompanhado de cópias 
dos seguintes documentos:

I – certidão de regularidade do empresário indi-
vidual ou da sociedade empresária e de seus sócios 
perante a Junta Comercial do respectivo estado;

II – no caso de sociedade empresária, os atos 
constitutivos atualizados e das atas de nomeação dos 
administradores, se houver;

III – comprovante de inscrição perante os órgãos 
fazendários;

IV – comprovante de endereço da sede da so-
ciedade e de cada estabelecimento de desmonte a 
ser montada;

V – alvará de funcionamento expedido pela au-
toridade local e a carta de “habite-se”, ou documento 
equivalente, expedida pelo corpo de bombeiros local;

VI – certidão de matrícula do imóvel ou contrato 
de locação de cada estabelecimento de desmonte;

VII – cópia de cédula de identidade e comprovante 
de residência do responsável técnico pelo desmonte, 
que responderá civil, administrativa e penalmente pelo 
descumprimento do disposto nesta Lei.

VIII – Certidão de antecedentes dos sócios e re-
presentantes legais da empresa.

IX – autorização do órgão ambiental da região 
da empresa.

Parágrafo único. A empresa deverá ter, perma-
nentemente presente, um responsável técnico com 
qualificação em engenharia.

Art. 7º A empresa de desmonte deverá comunicar 
ao respectivo órgão executivo de trânsito da unidade 
da federação em que atuar qualquer alteração havi-
da nos respectivos documentos societários, no Res-
ponsável técnico ou na localização e número de seus 
estabelecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
ocorrência da alteração.

Art. 8º O órgão executivo de trânsito da unidade 
da federação expedirá documento padronizado e nu-
merado, comprobatório do registro da autorização de 

funcionamento do desmonte, que deverá ficar expos-
to no estabelecimento em local visível para o público.

CAPÍTULO III 
Das Operações

Art. 9º As empresas de desmonte somente po-
derão comercializar as peças de reposição usadas e/
ou sucata originárias dos veículos relacionados no art. 
4º e nas condições previstas nesta lei.

§ 1º Não poderão ser comercializadas as peças 
definidas como autopeças de segurança.

§ 2º Os itens que possuam potencial lesivo ao 
meio ambiente, deverão ser removidos dos veículos 
e manipulados de forma criteriosa, com a finalidade 
de descarte; devem obedecer as seguintes condições 
especiais:

I – na desmontagem – utilização de equipamen-
tos específicos para sua retirada e manipulação de 
sorte a proteger o meio ambiente de contaminações 
e quaisquer tipos de lesão ao profissional envolvido 
com sua manipulação; 

II – no acondicionamento – para reciclagem e ou 
destinação para higienização, deve ser feito utilizando 
recipientes apropriados e identificados; 

III – na estocagem – deve ser feita em ambientes 
seguros que impeçam a contaminação do meio am-
biente e que permitam um manuseio seguro;

IV – no descarte – os materiais, líquidos e fluídos 
devem ser encaminhados a empresas especializadas 
em higienização desses produtos, devidamente homo-
logadas pelo órgão competente.

§ 3º Os procedimentos definidos nos parágrafos 
anteriores deverão atender a Lei de Resíduos Sólidos 
nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010 e o Decreto nº 
7.404 de 23 de Dezembro de 2010, que a regulamenta. 

Art. 10. O veículo automotor terrestre somente 
será considerado apto para desmontagem depois de 
expedida a certidão de baixa de veículo, conforme 
disposto no art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997.

Parágrafo único. A empresa de desmonte deverá 
emitir no ato de entrada do veículo em seu estabele-
cimento nota fiscal e registrar o documento fiscal no 
Livro de Registro de Entradas, além de efetuar o pré-
-cadastro do mesmo no sistema previsto no Art. 16, 
acompanhando do registro fotográfico digital do veículo 
e da respectiva nota fiscal.

Art. 11. Cumpridas as formalidades pertinentes à 
certidão de baixa e à emissão da nota fiscal de entrada 
do veículo adquirido, a empresa de desmonte terá até 
30 (trinta) dias para desmontá-lo.

§ 1º O órgão executivo de trânsito da unidade da 
federação em que atuar o desmonte terá acesso via 
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sistema aos veículos adquiridos para os fins estabe-
lecidos nesta Lei após os mesmos estarem cadastra-
dos no sistema pelos estabelecimentos de desmonte.

§ 2º A empresa de desmonte deverá manter em 
arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as certidões de 
baixa dos veículos ali desmontados. 

Art. 12. As peças de reposição usadas que forem 
ser comercializadas deverão ser marcadas e ter uma 
identificação que permita o controle com referencia da 
identificação do veiculo do qual procede, de maneira 
indelével e permitindo sua rastreabilidade. 

§ 1º As peças deverão ser fotografadas digital-
mente e registrada no sistema previsto no Art. 16 para 
que elas possam ser comercializadas.

§ 2º Somente poderá ser registrada no sistema 
referido no art. 16 a peça de reposição usada após 
estiver marcada e controlada com a respectiva identi-
ficação do veículo do qual procede.

§ 3º Somente poderão ser cadastradas no sis-
tema referido no art. 16 as peças de reposição usa-
das que poderão ser comercializadas, e possuírem a 
identificação do veículo do qual procede, de maneira 
indelével e permitindo sua rastreabilidade. 

Art. 13. Somente poderá ser comercializada como 
peça de reposição usada as partes e peças dos veículos 
que atendam aos critérios previstos art. 4º desta Lei.

§ 1º Para que seja verificado o atendimento aos 
critérios técnicos e legais de segurança, eficiência e 
funcionalidade, as peças de reposição usadas serão 
submetidas à avaliação funcional e inspeção visual pelo 
Responsável Técnico da empresa, e terão um certifi-
cado de garantia emitido pela empresa de desmonte 
com validade mínima de 90 (noventa) dias.

§ 2º A sucata somente poderá ser vendida a em-
presas especializadas em reciclagem de materiais que 
observem a legislação ambiental em vigor.

§ 3º As peças que não puderem ser comercializa-
das como peça de reposição usada ou sucata deverão 
ser descartadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
desmontagem do veículo automotor terrestre do qual 
procedam, observada a Lei nº 12.305, de 2 de agos-
to de 2010, e o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 
de 2010, que a regulamenta, de modo a evitar com-
prometimento do meio ambiente ou da saúde pública.

Art. 14. É vedada a comercialização, por empresa 
de desmonte, de qualquer tipo de peça ou agregado 
veicular em estado novo que possa, de alguma forma, 
induzir o consumidor a erro quanto à sua procedência.

Art. 15. A atividade dos estabelecimentos de 
desmonte será fiscalizada pelos órgãos executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado 
o disposto no Capítulo V desta Lei.

CAPÍTULO IV 
Do Controle de Desmontes  

e da Revenda de Peça Usadas

Art. 16. Os órgãos executivos de trânsito dos Es-
tados e do Distrito Federal – DETRANS serão respon-
sáveis pela implantação do sistema de integração das 
informações dos veículos desmontados e o numero de 
registro das peças usadas a serem comercializadas.

§ 1º Os estabelecimentos credenciados dentro 
desta Lei deverão informar aos DETRANS os dados 
referentes aos veículos desmontados e o número de 
registro das peças usadas a serem comercializadas 
e suas notas fiscais através de sistema informatizado 
que possibilite o envio destas informações ao sistema 
centralizado entre os DETRANS.

§ 2º Os DETRANS deverão ter acesso aos sis-
temas dos estabelecimentos credenciados em sua 
área de atuação para efeito de fiscalização e acom-
panhamento

CAPÍTULO V 
Das Infrações e Sanções Administrativas

Art. 17. A empresa de desmonte que não cumprir 
com as regras e disposições contidas nesta Lei estará 
sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo da apu-
ração de responsabilidade no âmbito civil e criminal:

I – multa de 5 (cinco) salários-mínimos, para in-
frações de natureza leve;

II – multa de 20 (vinte) salários-mínimos, para 
infrações de natureza grave; e 

III – multa de 40 (quarenta) salários-mínimos e 
cassação da autorização para funcionamento, para 
infrações de natureza gravíssima.

Parágrafo único. A multa aplica-se em dobro em 
caso de reincidência.

Art. 18. A reincidência em 3 (três) infrações leves 
ou 2 (duas) graves acarretará a cassação da autoriza-
ção para funcionamento.

Art. 19. Serão consideradas infrações de natureza 
leve, por evento verificado:

I – a não emissão da nota fiscal de entrada de 
veículo, a não emissão da Certidão de baixa do veículo 
ou a não manutenção dessas Certidões dos veículos 
desmontados nos prazos estabelecidos nesta Lei;

II – o não cadastramento das informações do 
veículo e suas peças no sistema previsto no Art. 16 
antes da realização de desmontagem de veículo au-
tomotor terrestre;

III – a venda de sucata a empresa não especia-
lizada em reciclagem de matéria-prima ou que não 
observe a legislação e a regulamentação pertinentes;
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IV – a não observância do prazo para a desmon-
tagem de qualquer veículo automotor terrestre que 
venha a ser adquirido;

V – a não observância do prazo para o cadastro 
de peças de reposição usadas no sistema de controle 
de que trata o art. 16 desta Lei;

VI – a inexistência de cadastro ou o cadastro 
deficiente, incompleto, incorreto ou irregular de peças 
de reposição usadas no sistema previsto no art. 16 
desta Lei;

VII – o não cumprimento, no prazo previsto nesta 
Lei, do disposto no art. 7º desta Lei.

Art. 20. Serão consideradas infrações de natureza 
grave, por evento verificado:

I – comercializar peças ou agregados veicular 
novos contrariando o disposto no art. 14 desta Lei;

II – a não observância das regras referentes à 
instalação e ao funcionamento das empresas ou à ma-
nipulação ambiental de peças de reposição usadas e 
sucata, previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A caracterização de infração des-
crita no inciso II deste artigo e sua punição na forma 
desta Lei não exime o infrator das demais penalidades 
aplicáveis Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e o 
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que a 
regulamenta.

Art. 21. Serão consideradas infrações de natu-
reza gravíssima:

I – a comercialização, como peça de reposição 
usada, de parte de veículo automotor que não atenda 
aos critérios previstos no § 1º do art. 2º e sem a iden-
tificação de origem e rastreabilidade;

II – a desmontagem de veículo automotor terres-
tre sem a devida emissão da nota fiscal de entrada ou 
antes da expedição da certidão de baixa de veículo;

III – a comercialização de peça de reposição 
usada que não tenha procedência legal nos casos ci-
tados nesta Lei.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais

Art. 22. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 144, dispõe 
que o Estado tem o dever de promover a segurança 
pública, direito e responsabilidade de todos, a fim de 
preservar a ordem pública, a incolumidade das pes-
soas e do patrimônio.

Entendendo-se a segurança pública como a ma-
nutenção da ordem pública, o Estado tem o dever cons-
titucional de promover uma pacífica convivência social, 

livre de violência e, conseqüentemente, de crimes, de-
vendo sempre direcionar-se em busca da paz social, 
através da promoção de políticas públicas eficientes.

Não obstante o dever estatal insculpido na Cons-
tituição Federal, uma das maiores preocupações da 
sociedade atual refere-se à elevação do número de 
furtos e roubos de veículos no País, que, muitas das 
vezes, ocasiona não apenas perdas materiais como 
também violência física e moral, acarretando até mes-
mo a perda de vidas humanas.

Constantemente é divulgada nos meios de co-
municação a ação de bandidos que furtam e roubam 
veículos automotores com a finalidade de encaminhá-
-los a oficinas ilegais de desmonte, para posterior co-
mercialização de suas peças no mercado. Outra con-
seqüência dessa atividade criminosa é a utilização de 
documentos de veículos irrecuperáveis, cujos registros 
deveriam ter sido baixados perante os órgãos compe-
tentes, para a reinserção, no mercado, de veículos fur-
tados ou roubados com documentação aparentemente 
legal. Também não se pode olvidar que as oficinas de 
desmonte que desenvolvem ilegalmente suas ativida-
des não pagam tributos ao Estado.

É nesse contexto que se apresenta o projeto de 
lei em apreço, visando criar regras rígidas e objetivas 
de autorização para o funcionamento dos estabeleci-
mentos que desenvolvam a atividade de desmontagem 
de veículos automotores terrestres e a comercialização 
de peças de reposição usadas, de acordo com deter-
minados critérios técnicos. 

A obrigatoriedade da baixa de registro perante 
o órgão responsável, aliada a um rígido controle pelo 
Estado, materializado, principalmente, na identifica-
ção das peças automotivas por parte dos fabricantes 
de veículos, viabilizando o seu rastreamento, além 
da criação de um banco de dados que permitirá aos 
Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANs 
controlarem todas as informações relativas à origem 
das peças, números de notas fiscais, quantidade de 
peças aproveitadas e de peças em estoque nos des-
montes, dentre outros, certamente inibirá o comércio 
ilegal de peças automotivas, e, por conseqüência, coi-
birá a escalada alarmante de furto e roubo de veículos 
automotores. 

A regulamentação da atividade de desmonte, 
da comercialização de peças de reposição usadas e 
destinação das sucatas, além de reduzir a criminali-
dade e promover maior segurança para a população, 
beneficiará o consumidor, que poderá confiar nos 
estabelecimentos de revenda de peças automotivas 
usadas, pois saberá que as peças comercializadas 
por tais estabelecimentos manterão os necessários 
requisitos técnicos e legais de segurança, eficiência e 
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funcionalidade, o que acarretará, indubitavelmente, o 
aquecimento e crescimento desse setor e repercutirá 
positivamente na arrecadação de tributos. 

Com a regulamentação da atividade de des-
montagem de veículos automotores terrestres, vários 
estabelecimentos passarão da clandestinidade para a 
atividade lícita, gerando empregos e estimulando o co-
mércio legal de peças usadas de veículos automotores. 

Importante ressaltar que o presente projeto de lei 
também inclui o objetivo de proteger o meio ambiente e 
a saúde pública, com regra específica para o descarte 
de materiais, líquidos e fluidos de veículos automoto-
res que possuam potencial lesivo ao meio ambiente. 
O projeto também faz referências à Lei de Resíduos 
Sólidos – Lei nº 12.305/10 e ao Decreto nº 7.404/10, 
que a regulamenta. 

O desmonte e a comercialização de peças reutili-
záveis de que trata o projeto já foi objeto de regulamen-
tação em diversos países, com excelentes resultados. 
A título exemplificativo, pode-se mencionar que vários 
países da União Européia vêm desenvolvendo projetos 
semelhantes, destacando-se entre eles a Espanha, que 
desde 2002 editou lei tratando da matéria. A Argentina, 
nos doze meses seguintes à criação dos desmontes 
legais naquele país, reduziu em 50% (cinqüenta por 
cento) o índice de roubo de automóveis.

Já existem leis esparsas no Brasil que tratam da 
matéria em comento. Dentre elas, podemos citar as leis 
dos Estados do Rio de Janeiro (Lei nº 5.042/07), Paraná 
(Lei nº 14.894/05) e São Paulo (Lei nº 12.521/07, com 
a alteração introduzida pela Lei nº 13.546/09). Todavia, 
entende-se que em razão da relevância da matéria, 
faz-se necessária a regulamentação da desmontagem 
de veículos automotores terrestres e do comércio de 
peças automotivas usadas e sucatas por lei federal, 
para que as regras cabíveis possam ser cumpridas de 
maneira uniforme, propiciando um maior controle de 
tal atividade por parte das autoridades competentes, 
e, indiretamente, um combate mais eficaz às indese-
jadas ações criminosas a ela relacionadas. 

O projeto, se convertido em lei, trará repercussões 
positivas importantes para vários setores da vida eco-
nômica do País e para a sociedade, destacando-se a:

– redução da violência urbana e da crimi-
nalidade, na medida em que diminuirá o núme-
ro de veículos furtados e roubados destinados 
ao desmonte ilícito, influenciando, inclusive, 
na preservação da vida das vítimas de roubo;

– diminuição de acidentes causados por 
utilização de peças inadequadas e não se-
guras; 

– proteção dos direitos e interesses dos 
consumidores;

– elevação na arrecadação de tributos 
por parte do Estado; 

– preservação do meio ambiente; 
– preservação da saúde pública, com a 

redução de efeitos nocivos à saúde, repercu-
tindo no combate à dengue e à contaminação 
do solo e da água utilizada pela população; 

– criação de novos postos de trabalho. 

Pelos motivos acima expostos, propõe-se o pre-
sente projeto de lei. – Senador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

CAPÍTULO XI 
Do Registro de Veículos

....................................................................................
Art. 126. O proprietário de veiculo irrecuperável, 

ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CON-
TRAN, sendo vedada a remontagem do veiculo sobre 
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo e da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.
....................................................................................

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

Institui a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

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

DECRETO  
Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 620, DE 2011

Acrescenta inciso X ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para permitir a ausência do 
trabalhador ao serviço por um dia a cada 
seis meses para comparecimento as reu-
niões escolares dos seus filhos, mediante 
comprovante de comparecimento à escola.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso X:

“Art. 473.  ..............................................
X – por um dia, a cada seis meses para 

participar das reuniões escolares dos filhos, 
mediante comprovação de comparecimento 
à escola. (NR)”

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

Justificação

O projeto que apresentamos para a apreciação 
desta Casa visa proporcionar aos trabalhadores bra-
sileiros a oportunidade de acompanhar mais de perto 
a formação e educação dos seus filhos, participando 
das reuniões escolares.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra 
que os efeitos da presença dos pais na vida escolar, 
ainda que mínima, se fazem notar por toda a vida 
adulta. Na infância e na adolescência, a participação 
da família não está associada apenas às notas mais 
altas, mas também a uma considerável redução nos 
índices de evasão. Para se ter uma idéia, o risco de 
que crianças egressas de um ambiente favorável aos 
estudos abandonem a escola cai, em média, 64%. É 
uma diferença gritante – e decisiva para o sucesso 
bem mais tarde, no mercado de trabalho. Basta dizer 
que cada ano a mais na escola faz subir o salário, em 
média, 15%. O impacto aumenta na medida em que se 
progride nos estudos. Um ano de pós-graduação, por 
exemplo, significa um ganho de quase 20% no salário. 

A autorização para o trabalhador se ausentar duas 
vezes por ano do serviço para participar das reuniões 
escolares dos seus filhos beneficiará 90% das famílias 
brasileiras, pois as mesmas hoje em dia não possuem 
muitos filhos, são menos numerosas que no passado, 
inclusive segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em pesquisa divulgada em 2010, 

a taxa de fecundidade em 2009 é de 1,94 filho por 
mulher, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) divulgada pelo referido Institu-
to, sendo, portanto razoável o número de dias que se 
pretende conceder aos trabalhadores para que estes 
possam dar um melhor acompanhamento à formação 
dos seus filhos.

Pelas razões expostas, esperamos contar com o 
apoio dos nossos nobres Pares para o aperfeiçoamen-
to e aprovação do presente projeto de lei. – Senadora 
Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

 DECRETA:
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Da Suspensão e da Interrupção

....................................................................................
Art. 473 – O empregado poderá deixar de com-

parecer ao serviço sem prejuízo do salário: (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de 
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de 
trabalho e previdência social, viva sob sua dependên-
cia econômica; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967)

 II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de 
casamento; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967)

 III – por um dia, em caso de nascimento de filho 
no decorrer da primeira semana; (Inciso incluído pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de 
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue de-
vidamente comprovada; (Inciso incluído pelo Decreto-
-lei nº 229, de 28.2.1967)

 V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para 
o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da lei respectiva. 
(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 VI – no período de tempo em que tiver de cum-
prir as exigências do Serviço Militar referidas na letra 
“c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 
(Lei do Serviço Militar). (Incluído pelo Decreto-lei nº 
757, de 12.8.1969)
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 VII – nos dias em que estiver comprovadamente 
realizando provas de exame vestibular para ingresso 
em estabelecimento de ensino superior. (Inciso inclu-
ído pela Lei nº 9.471, de 14.7.1997)

 VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quan-
do tiver que comparecer a juízo. (Inciso incluído pela 
Lei nº 9.853, de 27.10.1999)

 IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, 
na qualidade de representante de entidade sindical, 
estiver participando de reunião oficial de organismo 
internacional do qual o Brasil seja membro. (Incluído 
pela Lei nº 11.304, de 2006)
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Assuntos So-
ciais, cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 621, DE 2011 

Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Seguro-
-Desemprego, o Abono Salarial e institui 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
para assegurar, às pessoas com deficiên-
cia, a reserva de vagas em programas de 
qualificação profissional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:

“Art. 15-A. Os programas e ações de qua-
lificação profissional financiados com recursos 
do FAT destinarão pelo menos dez por cento 
de suas vagas a pessoas com deficiências.” 

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

Justificação

A sociedade brasileira assiste a um descompasso 
entre o preceito legal que reserva vagas para as pes-
soas com deficiência no mercado profissional e sua 
efetiva concretização no mundo do trabalho.

Por um lado, o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991, 
determina cotas de emprego para as pessoas com 
deficiência, estabelecendo percentuais que variam 
de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. 
Por outro, dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) de 2008 indicavam que apenas 1% do 
total de trabalhadores do País é formado por pessoas 
com deficiência. Um percentual que torna evidente o 
descumprimento da norma legal.

Entre as alegações recebidas pela fiscalização 
trabalhista para a inobservância da reserva de vagas 
pelas empresas, está a de que existem dificuldades em 
encontrar trabalhadores com deficiência devidamente 
capacitados para o mercado de trabalho.

É, pois, no sentido de enfrentar essa situação 
que oferecemos o presente projeto de lei. 

Nosso objetivo é garantir que pelo menos dez por 
cento das vagas destinadas a programas de qualifica-
ção profissional financiados com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) atendam às pessoas 
com deficiência.

Com a medida, não estamos criando novas despe-
sas, nem onerando as responsabilidades do FAT, mas 
apenas direcionando parte das vagas a uma parcela 
dos trabalhadores que enfrenta especiais vulnerabi-
lidades na busca e manutenção de seus empregos.

Acreditamos que a iniciativa irá contribuir para 
dar efetividade às cotas para pessoas com deficiên-
cia nos postos de trabalho, porquanto lhes assegura 
a participação nos planos de qualificação profissional 
desenvolvidos no País. Contribui, também, para dire-
cionar de maneira mais equânime os recursos do FAT 
destinados à qualificação dos trabalhadores.

Submetemos, pois, a proposição à análise de 
nossos pares. – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

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

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

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

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

Subseção II 
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional

....................................................................................
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais em-

pregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
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 I – até 200 empregados ................. 2%;
 II – de 201 a 500 ............................ 3%;
 III – de 501 a 1.000 ........................ 4%; 
 IV – de 1.001 em diante.  ............... 5%.

 § 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou 
de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo 
determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imoti-
vada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá 
ocorrer após a contratação de substituto de condição 
semelhante.

 § 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social deverá gerar estatísticas sobre o total de em-
pregados e as vagas preenchidas por reabilitados e 
deficientes habilitados, fornecendo-as, quando soli-
citadas, aos sindicatos ou entidades representativas 
dos empregados.

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 622, DE 2011

Altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010, para modificar os parâmetros de 
renegociação das dívidas oriundas de ope-
rações de crédito rural lastreadas em recur-
sos do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste – FNE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 69 da Lei nº 12.249, de 11 de junho 

de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69. São remitidas as dívidas decor-
rentes de operações de crédito rural renegocia-
das nas condições do art. 2º da Lei no 11.322, 
de 13 de julho de 2006, cujos saldos devedores 
na data de publicação desta Lei, atualizados 
pelos encargos financeiros contratuais aplicá-
veis para a situação de normalidade, excluídos 
os bônus, sejam de até R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), desde que as operações sejam:

 ..............................................................
§ 2º A remissão de que trata este artigo 

também se aplica às operações de crédito rural 
que se enquadrem nas condições para rene-
gociação previstas no art. 2º da Lei nº 11.322, 
de 13 de julho de 2006, efetuadas com recur-
sos do FNE, ou com recursos mistos do FNE 
com outras fontes, ou com recursos de outras 
fontes efetuadas com risco da União, ou ainda 
às operações contratadas no âmbito do Pronaf, 
cujos mutuários não as tenham renegociado 

nas condições ali estabelecidas e cujo saldo 
devedor atualizado até a data de publicação 
desta Lei, nas condições abaixo especificadas, 
seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais):

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

Art. 2º O art. 70 da Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 70. É autorizada a concessão de 
rebate para liquidação, até 30 de novembro 
de 2012, das operações de crédito rural que 
tenham sido renegociadas nas condições do 
art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, e que estejam lastreadas em recursos 
do FNE, ou em recursos mistos do FNE com 
outras fontes, ou em recursos de outras fontes 
efetuadas com risco da União, ou ainda das 
operações realizadas no âmbito do Pronaf, em 
substituição a todos os bônus de adimplência e 
de liquidação previstos para essas operações 
na Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, e no 
art. 28 da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 
2008, não remitidas na forma do art. 69 desta 
Lei, observadas ainda as seguintes condições:

 ..............................................................
§ 4º O mutuário de operação de crédi-

to rural que se enquadrar no disposto neste 
artigo, cujo saldo devedor atualizado pelos 
encargos financeiros contratuais aplicáveis 
para a situação de normalidade, excluídos os 
bônus, seja inferior a R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), observado o disposto no § 2º do art. 
69, e que não disponha de capacidade de pa-
gamento para honrar sua dívida, recalculada 
nas condições e com os rebates de que trata 
este artigo, poderá solicitar desconto adicional 
para liquidação da sua dívida mediante apre-
sentação de pedido formal à instituição finan-
ceira pública federal detentora da operação, 
contendo demonstrativo de sua incapacidade 
de pagamento.

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

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

Justificação

Apesar das reiteradas renegociações de dívidas 
rurais autorizadas pelo Governo Federal nos últimos 
anos, permanece elevada a dificuldade dos produto-
res rurais nordestinos para liquidar suas obrigações 
financeiras junto à rede de financiamentos.

Alguns fatores ausentes nas normas que autori-
zaram tais renegociações foram preponderantes para o 
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agravamento da situação de muitos pequenos, médios 
e grandes produtores rurais na área de influência do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE. Entre esses fatores, três se destacam: baixo 
teto de saldo devedor utilizado como limite de enqua-
dramento, prazos exíguos para renegociação e buro-
cracia dos agentes financeiros.

Tendo em conta essa realidade, a presente inicia-
tiva busca oferecer mais tempo para a regularização 
das dívidas rurais e ampliar os limites de saldo devedor 
utilizados como teto para enquadramento, de forma a 
possibilitar a um maior número de produtores os be-
nefícios da renegociação trazidos pela Lei nº 11.322, 
de 13 de julho de 2006, e pela Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010. 

Quanto à burocracia e à leniência nas formaliza-
ções dos contratos junto à rede bancária, esperamos 
providências no âmbito de atuação do Poder Execu-
tivo Federal. Entretanto, urge que tomemos as medi-
das legislativas necessárias à solução dos problemas 
apontados. Para tanto, a proposição que apresentamos 
necessita da sensibilidade do Senado Federal, para 
que façamos justiça com a agropecuária, um setor da 
economia brasileira que, a duras penas, emprega e 
distribui renda. – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010

Institui o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 
Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Pro-
grama Um Computador por Aluno – PROUCA 
e institui o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para Uso Educacional – RE-
COMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui 
fonte de recursos adicional aos agentes finan-
ceiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM 
para financiamentos de projetos aprovados 
pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha 
Mercante – CDFMM; institui o Regime Espe-
cial para a Indústria Aeronáutica Brasileira – 
RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira 
e o Certificado de Operações Estruturadas; 
ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida 
– PMCMV; altera as Leis nos 8.248, de 23 de 
outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 
31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho 
de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948, de 

16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 
2009, 11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, 
de 27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de outubro 
de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 1995, 
11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 
de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho 
de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 2009, 
12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de 
5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setem-
bro de 2008, os Decretos-Leis nos 9.295, de 
27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro 
de 1969, e a Medida Provisória no 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001; revoga as Leis nos 
7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, 
de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei no 
423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispo-
sitivos das Leis nos 8.003, de 14 de março de 
1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, 
de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de ou-
tubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 
1997; e dá outras providências. 

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

Seção V 
Das Taxas e Demais Disposições

....................................................................................
Art. 69. São remitidas as dívidas decorrentes de 

operações de crédito rural renegociadas nas condições 
do art. 2o da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006, 
cujos saldos devedores na data de publicação desta 
Lei, atualizados pelos encargos financeiros contratuais 
aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos 
os bônus, sejam de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
desde que as operações sejam:

I – lastreadas em recursos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste – FNE; 

II – lastreadas em recursos mistos do FNE com 
outras fontes; 

III – lastreadas em outras fontes de crédito rural 
cujo risco seja da União; ou

IV – contratadas no âmbito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

§ 1o Do valor de que trata o caput deste artigo 
excluem-se as multas.

§ 2o A remissão de que trata este artigo também 
se aplica às operações de crédito rural que se enqua-
drem nas condições para renegociação previstas no art. 
2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, efetuadas 
com recursos do FNE, ou com recursos mistos do FNE 
com outras fontes, ou com recursos de outras fontes 
efetuadas com risco da União, ou ainda às operações 
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contratadas no âmbito do Pronaf, cujos mutuários não 
as tenham renegociado nas condições ali estabelecidas 
e cujo saldo devedor atualizado até a data de publi-
cação desta Lei, nas condições abaixo especificadas, 
seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):

I – até 15 de janeiro de 2001, pelos encargos 
financeiros originalmente contratados, sem bônus e 
sem encargos adicionais de inadimplemento;

II – de 16 de janeiro de 2001 até a data de pu-
blicação desta Lei:

a) para as operações efetuadas no âmbito do 
Pronaf, taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por cen-
to ao ano);

b) para as demais operações, pelos encargos fi-
nanceiros previstos no art. 45 da Lei no 11.775, de 17 de 
setembro de 2008, para cada período, sem encargos adi-
cionais de inadimplemento, observado o porte do mutuário.

§ 3o Para fins de enquadramento na remissão de 
que trata este artigo, os saldos devedores das opera-
ções de crédito rural contratadas com cooperativas, 
associações e condomínios de produtores rurais, in-
clusive as operações efetuadas na modalidade grupal 
ou coletiva, serão apurados:

I – por cédula-filha ou instrumento de crédito in-
dividual firmado por beneficiário final do crédito;

II – no caso de operação que não tenha envolvido 
repasse de recursos a cooperados ou associados, pelo 
resultado da divisão dos saldos devedores pelo número 
total de cooperados ou associados ativos da entidade;

III – no caso de condomínios de produtores rurais, 
por participante identificado pelo respectivo Cadastro 
de Pessoa Física – CPF, excluindo-se cônjuges; ou

IV – no caso de crédito grupal ou coletivo, por 
mutuário constante da cédula de crédito.

§ 4o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se às 
operações ali enquadráveis renegociadas com base em 
outros instrumentos legais, mantida a vedação prevista 
no § 8º do art. 2º da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006.

§ 5o A remissão de que trata este artigo abran-
ge somente o saldo devedor, sendo que em nenhuma 
hipótese haverá devolução de valores a mutuários.

§ 6o É o FNE autorizado a assumir os ônus decor-
rentes das disposições deste artigo referentes às opera-
ções lastreadas em seus recursos e às operações las-
treadas em recursos mistos do FNE com outras fontes.

§ 7o É a União autorizada a assumir os ônus de-
correntes das disposições deste artigo referentes às 
operações efetuadas com recursos de outras fontes 
no âmbito do Pronaf e às demais operações efetuadas 
com risco da União.

§ 8o É o Poder Executivo autorizado a definir a me-
todologia e as demais condições para ressarcir às institui-
ções financeiras públicas federais os custos da remissão 

e dos rebates definidos neste artigo para as operações 
ou parcelas das operações efetuadas com risco da ins-
tituição financeira, observado o disposto nos §§ 6o e 7o.

Art. 70. É autorizada a concessão de rebate para 
liquidação, até 30 de novembro de 2011, das opera-
ções de crédito rural que tenham sido renegociadas 
nas condições do art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de 
julho de 2006, e que estejam lastreadas em recursos 
do FNE, ou em recursos mistos do FNE com outras 
fontes, ou em recursos de outras fontes efetuadas com 
risco da União, ou ainda das operações realizadas no 
âmbito do Pronaf, em substituição a todos os bônus 
de adimplência e de liquidação previstos para essas 
operações na Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, 
e no art. 28 da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 
2008, não remitidas na forma do art. 69 desta Lei, ob-
servadas ainda as seguintes condições:

I – para liquidação antecipada das operações 
renegociadas com base nos incisos I e II do art. 2º da 
Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, será concedi-
do rebate de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre 
o saldo devedor da dívida, atualizado pelos encargos 
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de 
normalidade, excluídos os bônus, sendo que nas re-
giões do semiárido, no norte do Espírito Santo e nos 
Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequi-
tinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE, o rebate para liquidação será 
de 85% (oitenta e cinco por cento);

II – para liquidação antecipada das operações 
renegociadas com base no inciso III ou no § 5º do art. 
2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, obser-
vado o disposto no art. 28 da Lei nº 11.775, de 17 de 
setembro de 2008:

a) aplica-se o disposto no inciso I deste artigo para a 
parcela do saldo devedor que corresponda ao limite de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) na data do contrato original;

b) será concedido rebate de 45% (quarenta e cin-
co por cento) sobre a parcela do saldo devedor da dí-
vida, atualizado pelos encargos financeiros contratuais 
aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os 
bônus, que diz respeito ao crédito original excedente 
ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que 
nas regiões do semiárido, no norte do Espírito Santo e 
nos Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do 
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na 
área de atuação da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste – SUDENE, o rebate para liquida-
ção será de 75% (setenta e cinco por cento).

§ 1o O disposto neste artigo também pode ser 
aplicado para liquidação das operações de crédito rural 
que se enquadrem nas condições para renegociação 
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previstas no art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, lastreadas em recursos do FNE, ou em recursos 
mistos do FNE com outras fontes, ou em recursos de 
outras fontes efetuadas com risco da União, ou ainda 
das operações contratadas no âmbito do Pronaf, cujos 
mutuários não as tenham renegociado nas condições 
ali estabelecidas, sendo que os rebates serão aplicados 
sobre o saldo devedor atualizado da seguinte forma:

I – até 15 de janeiro de 2001, pelos encargos 
financeiros originalmente contratados, sem bônus e 
sem encargos adicionais de inadimplemento;

II – de 16 de janeiro de 2001 até a data da liqui-
dação da operação:

a) para as operações efetuadas no âmbito do 
Pronaf, taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por cen-
to ao ano);

b) para as demais operações, pelos encargos fi-
nanceiros previstos no art. 45 da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008, para cada período, sem encar-
gos adicionais de inadimplemento, observado o porte 
do mutuário.

§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se às 
operações ali enquadráveis renegociadas com base em 
outros instrumentos legais, mantida a vedação prevista 
no § 8º do art. 2º da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006.

§ 3o Caso o recálculo da dívida de que trata o § 
1o deste artigo, efetuado considerando os encargos 
financeiros de normalidade, resulte em saldo devedor 
zero ou menor que zero, a operação será considerada 
liquidada, não havendo, em hipótese alguma, devolu-
ção de valores a mutuários.

§ 4o O mutuário de operação de crédito rural que 
se enquadrar no disposto neste artigo, cujo saldo deve-
dor atualizado pelos encargos financeiros contratuais 
aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os 
bônus, seja inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
observado o disposto no § 2o do art. 69, e que não dis-
ponha de capacidade de pagamento para honrar sua 
dívida, recalculada nas condições e com os rebates de 
que trata este artigo, poderá solicitar desconto adicional 
para liquidação da sua dívida mediante apresentação 
de pedido formal à instituição financeira pública fede-
ral detentora da operação, contendo demonstrativo de 
sua incapacidade de pagamento.

§ 5o Para fins do disposto no § 4o deste artigo, 
caberá ao Poder Executivo definir em regulamento:

I – os prazos para a solicitação do desconto adicional;
II – os documentos exigidos para a comprovação 

da incapacidade de pagamento do mutuário;
III – os percentuais de descontos adicionais que 

poderão ser concedidos, considerando as diferentes 
situações;

IV – a criação de grupo de trabalho para acom-
panhar e monitorar a implementação das medidas de 
que trata este artigo; e

V – demais normas necessárias à implantação 
do disposto no § 4o deste artigo.

§ 6o É o FNE autorizado a assumir os ônus de-
correntes das disposições deste artigo referentes às 
operações lastreadas em seus recursos e às opera-
ções lastreadas em recursos mistos do FNE com ou-
tras fontes.

§ 7o É a União autorizada a assumir os ônus decor-
rentes das disposições deste artigo referentes às opera-
ções efetuadas com outras fontes no âmbito do Pronaf 
e às demais operações efetuadas com risco da União.

§ 8o É o Poder Executivo autorizado a definir a 
metodologia e as demais condições para ressarcir às 
instituições financeiras públicas federais os custos da 
remissão e dos rebates definidos neste artigo para as 
operações ou parcelas das operações efetuadas com 
risco da instituição financeira, observado o disposto 
nos §§ 6o e 7o deste artigo.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo, cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 623, DE 2011 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáu-
tica), para disciplinar o recebimento de re-
clamações de usuários de serviços aéreos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 288 da Lei nº 7.565, de 19 de de-

zembro de 1986, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes parágrafos:

“Art. 288.  ..............................................
 ..............................................................
§ 4º O órgão a que se refere o caput man-

terá sítio na rede mundial de computadores des-
tinado ao recebimento formal de reclamações 
e denúncias dos usuários de serviços aéreos, 
permitindo acesso restrito ao interessado para 
acompanhamento e ciência do resultado.

§ 5º As informações recebidas nos ter-
mos do § 4º deste artigo serão utilizadas para 
divulgação de indicadores de desempenho 
das empresas aéreas e dos aeroportos.” (NR)

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

A aviação civil em nosso País tem apresentado 
crescimento extraordinário na última década. Milhões 
de pessoas anteriormente excluídas do transporte aé-
reo agora desfrutam dessa modalidade anteriormente 
reservada apenas à elite econômica.

Infelizmente, no entanto, a democratização da 
aviação foi acompanhada de uma deterioração na 
qualidade dos serviços prestados. Cancelamentos e 
atrasos nos voos passaram a ser frequentes, assim 
como a preterição de embarque decorrente da prática 
do overbooking. Bagagens são extraviadas e eventu-
almente danificadas.

O Código Brasileiro de Aeronáutica já tipifica 
como infrações essas práticas. Falta, no entanto, um 
canal de acesso direto entre os passageiros e o órgão 
regulador, que é a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC). A dificuldade na apresentação de reclamações 
tem levado muitos passageiros a desistirem de buscar 
reparação por danos sofridos, o que contribui para a 
continuidade de práticas desrespeitosas por parte das 
empresas aéreas e de operadores aeroportuários.

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, 
a forma mais eficaz de comunicação certamente é a 
rede mundial de computadores. 

A presente proposição tem por finalidade deter-
minar que a ANAC mantenha página na internet para 
receber denúncias dos passageiros e divulgar indica-
dores sobre o desempenho das empresas aéreas e 
dos operadores aeroportuários. 

O recebimento ágil e desburocratizado de denún-
cias permitirá à ANAC apurar os fatos e aplicar pena-
lidades às empresas infratoras com maior celeridade.

Os indicadores de desempenho, por sua vez, 
serão fundamentais para subsidiar a escolha da em-
presa aérea pelo passageiro, fortalecendo, portanto, 
sua posição de consumidor.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
de nossos Pares para a aprovação desse projeto. – 
Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

....................................................................................
Art. 288. O Poder Executivo criará órgão com 

a finalidade de apuração e julgamento das infrações 
previstas neste Código e na legislação complementar, 
especialmente as relativas a tarifas e condições de 
transporte, bem como de conhecimento dos respec-
tivos recursos.

§ 1° A competência, organização e funcionamento 
do órgão a ser criado, assim como o procedimento dos 
respectivos processos, serão fixados em regulamento.

§ 2° Não se compreendem na competência do 
órgão a que se refere este artigo as infrações sujeitas 
à legislação tributária.

§ 3º (Vetado).
....................................................................................

(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)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 46, DE 2011

Institui no Senado Federal a Comen-
da Dorina Gouveia Nowill e dá outras pro-
vidências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituída a Comenda Dorina Gouveia 

Nowill destinada a agraciar personalidades que tenham 
oferecido contribuição relevante à defesa das pessoas 
com deficiência no Brasil.

Art. 2º A Comenda será conferida a 5 (cinco) per-
sonalidades, anualmente, durante sessão do Senado 
Federal especialmente convocada para esse fim, a 
realizar-se no mês de setembro.

Art. 3º A indicação de candidato, acompanhada 
do respectivo curriculum vitae e justificativa, deverá ser 
encaminhada à Mesa até o dia 1º de abril.

Parágrafo único. Poderão indicar candidatos à 
Comenda:

I – entidades governamentais e não governamen-
tais de âmbito nacional que desenvolvam atividades 
relacionadas à defesa de pessoas com deficiência;

II – Senadores;
III – Deputados Federais.
Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações 

e à escolha dos agraciados será constituído o Conse-
lho de Comenda Dorina Gouveia Nowill, composto por 
um representante de cada um dos partidos políticos 
com assento no Senado Federal.

§ 1º O Conselho a que se refere a caput será re-
novado a cada ano, permitida a recondução de seus 
membros.

§ 2º O Conselho escolherá, anualmente, entre 
os seus integrantes, seu Presidente.

Art. 5º Os nomes dos agraciados deverão ser 
encaminhados à Mesa do Senado Federal até o dia 5 
de agosto e serão publicamente divulgados;

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na da data 
da publicação.

Justificação

Dorina de Gouvêa Nowill nasceu em São Paulo 
no dia 28 de maio de 1919, ficando cega aos 17 anos, 
acometida de enfermidade não diagnosticada.

Lutou contra todas as dificuldades da cegueira, 
sendo a primeira aluna regular na Escola Normal Ca-
etano de Campos. Especializou-se em educação para 
cegos na Universidade de Columbia, em New York/EUA.

Em 11 de março de 1946 criou a Fundação para o 
Livro do Cego no Brasil e em 1948 recebeu da Kellog’s 
Foundation e da American Foundation for Overseas 
Blind uma imprensa Braille completa com maquiná-

rios, papel e outros materiais, indispensáveis às suas 
atividades.

De 1961 a 1973, Dorina dirigiu a Campanha Na-
cional de Educação de Cegos do Ministério da Edu-
cação e Cultura. 

Foi presidente do Conselho Mundial para o Bem 
Estar dos Cegos, hoje, União Mundial de Cegos, tendo 
recebido incontáveis prêmios e comendas nacionais e 
internacionais ao longo de suas mais de seis décadas 
de trabalho à frente da Fundação Dorina.

Esta importante brasileira faleceu em 29 de agosto 
de 2010, aos 91 anos, deixando um legado importante 
para a garantia dos Direitos Humanos.

Importante destacar que “Há mais de seis décadas, 
a Fundação Dorina tem se dedicado à inclusão social das 
pessoas com deficiência visual, por meio da produção 
e distribuição gratuita de livros braille, falados e digitais 
acessíveis, diretamente para pessoas com deficiência 
visual e para mais de 1.400 escolas, bibliotecas e organi-
zações de todo o Brasil. A Fundação Dorina Nowill para 
Cegos também oferece, gratuitamente, programas de 
serviços especializados à pessoa com deficiência visual 
e sua família, nas áreas de educação especial, reabi-
litação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.

Organização sem fins lucrativos e de caráter fi-
lantrópico, ao longo dos anos a Fundação Dorina No-
will para Cegos produziu mais de seis mil títulos e dois 
milhões de volumes impressos em braille. A instituição 
produziu ainda mais de 1.600 obras em áudio e cerca de 
outros 900 títulos digitais acessíveis. Além disto, mais de 
17.000 pessoas foram atendidas nos serviços de clínica 
de visão subnormal, reabilitação e educação especial.

São mais de seis décadas de dedicação e de 
muitas realizações. Tudo isto graças a doadores, vo-
luntários, amigos e patrocinadores que acreditam na 
missão da Fundação Dorina Nowill para Cegos e fazem 
da instituição uma referência no trabalho de inclusão 
social das pessoas cegas e com baixa visão.” (www.
fundacaodorina.org.br)

Por toda a história de vida de Dorina de Gouvêa 
Nowill, por sua defesa incondicional dos interesses dos 
menos favorecidos e, também, por sua trajetória de 
extraordinária determinação e coragem, entendemos 
que o Senado Federal deva criar um instrumento que 
ao mesmo tempo homenageie Dorina e premie per-
sonalidades que, como ela, contribuem para a defesa 
de pessoas com deficiência em nosso País.

Por essas razões, submetemos esta proposição 
ao exame dos ilustres membros desta Casa, espe-
rando que venham aprová-la, pelo seu inquestionável 
mérito. – Senadora Lídice da Mata.

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e Diretora) 
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 181, de 
2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 181/2011 _ PRES/CAS

Brasília, 28 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 158, de 2011, que Autori-
za a movimentação do saldo das contas vinculadas ao 
FGTS para pagamento de prestações habitacionais em 
atraso, de autoria do Senador Eunício Oliveira.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Com referência ao Ofício nº 181, 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.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 129, 131 e 
130, de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em ca-
ráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 78, 
de 2010; 292, de 2009; e 104, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. no 129/2011/CE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1o, IV e 2o, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara no 078, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Aelton 
Freitas, que “Denomina Rodovia Francisco Domingos 
Ribeiro o trecho da BR-265 entre as cidades de Bom 
Jesus da Penha e Jacuí, no Estado de Minas Gerais”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. no 131/2011/CE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do §§ 1o, IV e 2o, do art. 91, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara no 292, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ael-
ton Freitas, que “Denomina Rodovia Deputado Jaime 
Martins do Espírito Santo o trecho da BR-494 entre a 
cidade de Oliveira e o entroncamento com a BR-262, 
no Estado de Minas Gerais”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. no 139/2011/CE

Brasília, 27 de setembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1o, IV e 2o, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara no 104, de 2010, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ro-
berto Santiago, que “Denomina Viaduto Centenário da 
Imigração Japonesa o viaduto localizado no Km 43/44 
da BR-381, Rodovia Fernão Dias, no Município de Ati-
baia, Estado de São Paulo”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Com referência aos Ofícios nºs 129, 131 
e 130, de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que as matérias sejam apre-
ciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência lembra ao Plenário que o Perío-
do do Expediente da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã será destinado a comemorar os 23 anos de 
promulgação da Constituição Federal e a criação dos 
Estados do Amapá, Roraima e Tocantins, nos termos 
dos Requerimentos nºs 388 e 740, de 2011, do Se-
nador Randolfe Rodrigues e outros Senadores, bem 
como nos termos do Requerimento nº 966, de 2011, 
da Senadora Angela Portela e outros Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 80, de 
2011 (nº 346/2011, na origem), do Ministro de Esta-
do da Fazenda, encaminhando o relatório com as ca-
racterísticas das operações de crédito analisadas no 
âmbito daquela Pasta, no mês de agosto de 2011, a 

tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O Aviso nº 80, de 2011, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 81, de 
2011 (nº 101/2011, na origem), do Banco Central do 

Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto 
na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-
sões do real referente ao mês de agosto de 2011, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O Aviso nº 81, de 2011, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 
407, de 2011, na origem, da Senhora Presidente da 
República, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 22, de 2011 (proveniente da Medida 
Provisória nº 533/2011), que autoriza a União a trans-
ferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito 
Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro 
à manutenção de novos estabelecimentos públicos de 
educação infantil, e dá outras providências, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.499, de 2011.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 
2011 (nº 4.572/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal Militar, que cria os cargos de Juiz-
-Auditor e Juiz-Auditor Substituto para a 2ª Auditoria 
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (DF), no âmbito 
da Justiça Militar da União; revoga dispositivos da Lei 
nº 10.333, de 19 de dezembro de 2001; e dá outras 
providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – O Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2011, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 290, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando que foi dado conhecimento aos membros 
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 71, 
de 2011, e recomendando o seu arquivamento.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 290/2011/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 no71 de 2011 (no 
1.191-Seses-TCU-Plenário), de 10 de agosto de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo no TC-
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025.646/2010-9, pelo Plenário daquela Corte, na Ses-
são Ordinária de 10-8-2011, bem como do Relatório e 
do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão 
é referente ao acompanhamento da operação de cré-
dito autorizada pela Resolução no 52 de 2010 desta 
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do OF.CAE no 33/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O Aviso nº 71, de 2011, vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência esclarece ao Plenário que, 
com relação ao Requerimento nº 1.182, de 2011, do 
Senador Magno Malta, solicitando autorização para 
participar do Seminário O avanço do consumo de 
drogas na Argentina, de 5 a 7 de outubro corrente, 
a realizar-se em Buenos Aires, Argentina, a matéria 
recebeu parecer favorável da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do art. 40 
do Regimento Interno.

É o seguinte o parecer:

PARECER No 1.056, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
no 1.182, de 2011, do Senador Magno Malta, 
que “requer autorização para participar do 
seminário intitulado ‘O avanço do consumo 
de drogas na Argentina’, a ser realizado em 
6 de outubro de 2011, na Câmara dos De-
putados da República Argentina, na cidade 
de Buenos Aires, para o qual foi convidado 
na condição de palestrante; e seja autori-
zada sua ausência dos trabalhos da Casa, 
no período de 5 a 7 de outubro de 2011”.

Relator: Senador

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento no 1.182, de 2011, do Senador Magno Malta, 
que “requer autorização para participar do seminário 
intitulado ‘O avanço do consumo de drogas na Ar-
gentina’, a ser realizado em 6 de outubro de 2011, 
na Câmara dos Deputados da República Argentina, 

na cidade de Buenos Aires, para o qual foi convidado 
na condição de palestrante; e seja autorizada sua au-
sência dos trabalhos da Casa, no período de 5 a 7 de 
outubro de 2011”.

O Requerimento do Senador Magno Malta se 
faz acompanhar do Ofício no 65/AFEPA/COCIT/DAM 
I/PARL BRAS ARGT, do Chefe da Assessoria Espe-
cial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Mi-
nistério das Relações Exteriores, de 31 de agosto de 
2011, encaminhando convite recebido pela Embaixada 
do Brasil em Buenos Aires, de autoria da Deputada 
argentina Cynthia Hotton, referente a seminário intitu-
lado “O avanço do consumo de drogas na Argentina: 
o debate no Congresso”, por meio do qual o Senador 
Magno Malta é convidado a integrar a delegação bra-
sileira no evento.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela - Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, 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.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no mesmo período da licença 
solicitada – de 5 a 7 de outubro de 2011. Sua Excelên-
cia, o Senador Magno Malta, solicita, portanto, as ne-
cessárias providências para o desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
no 1182, de 2011.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2011. – 
Senador Fernando Collor, Presidente.

539ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40376 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 40377 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Aloysio 
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, a Srª Senadora Maria 
do Carmo Alves e os Srs. Senadores Romero Jucá e 
Lobão Filho enviaram discursos à Mesa, para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado 
com o Inciso I e § 2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Cipoal de impos-
tos aumenta custos de empresas no Brasil”, publicada 
pelo jornal Valor Econômico em sua edição de 27 de 
setembro de 2011.

A matéria destaca que o Brasil é o local onde 
mais horas de trabalho são gastas para cumprir as 
obrigações fiscais.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do editorial intitulado, 
“Cascos duros”, publicado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo no dia 22 de setembro de 2011.

O editorial discorre sobre a presença da pre-
sidente Dilma na abertura da sessão da ONU, onde 
falou de transparência e corrupção. Na mesma data 
o ex-presidente Lula, em evento na Bahia, falava que 
político tem que fazer de tudo para se sustentar no 
governo independente das acusações que sofrer de 

corrupção, mostrando como passou pelas acusações 
dos mensaleiros sem ouvir, ver ou saber de nada.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer da matéria intitulada “Nas asas da União, a ca-
minho de casa”, publicada pelo jornal O Globo de 25 
de setembro de 2011. 

A matéria destaca que embora sejam responsá-
veis por políticas públicas para todo o país, ministros 
de governo têm privilegiado suas bases eleitorais nas 
viagens feitas com o dinheiro do contribuinte.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM 
– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, com a globaliza-
ção dos mercados, o mundo foi invadido de produtos 
de qualidade de toda ordem. Ao lado dos benefícios 
gerados pela tecnologia da informação, emergiram 
os prejuízos provocados pela disseminação descon-
trolada das drogas. Mediante preços acessíveis, em 
função da progressiva escala de produção, aliados a 
métodos mais velozes de distribuição, as populações 
menos abastadas e socialmente mais vulneráveis se 
convertem em presas fáceis. 

Os prejuízos são imensuráveis. O uso de drogas, 
em geral, e em especial de crack, vem assolando nos-
sas cidades, diluindo os sonhos dos nossos jovens e 
sua vontade de participação social, causando dilace-
ramento nas famílias, que, na maior parte das vezes, 
sentem-se de mãos atadas, reféns dessa circunstância.

Por outro lado, os danos sociais e de saúde pú-
blica causados pelo uso do crack ultrapassam as es-
feras físicas e emocionais dos usuários e acabam por 
estimular a prostituição, o aumento das doenças se-
xualmente transmissíveis e a ocorrências de crimes.

O reflexo do consumo de drogas no mercado 
de trabalho brasileiro também dá mostra do dano so-
cial: apenas no primeiro semestre deste ano o INSS 
desembolsou mais de 12 milhões de reais a título de 
Auxílio Doença a trabalhadores afastados por uso de 
drogas; outros 15 mil foram afastados temporariamente 
do serviço para desintoxicação.

Nesse contexto, nada mais urgente que o Es-
tado brasileiro tome providências para a prevenção, 
controle e combate dos entorpecentes no País. Mais 
especificamente, chama a atenção a trivialização do 
consumo do crack nos subúrbios de nossas metrópo-
les. A imagem da crackolândia, em São Paulo, talvez 
seja o símbolo mais apropriado para traduzir a miséria 
a que o ser humano é reduzido quando inteiramente 
dependente do consumo de drogas. 

Contra tal estado degradante e deplorável da 
condição do brasileiro, Senhor Presidente, todas as 
iniciativas devem ser apreciadas e acatadas, a come-
çar pelo próprio Estado. Não por acidente, mas sim por 
pressão social, o Governo Federal baixou um decreto, 
em 2010, instituindo o Plano Integrado de Enfrenta-
mento ao Crack e outras Drogas, cuja coordenação 
estaria subordinada ao Comitê Gestor. 

Anunciada em ano eleitoral, a medida governa-
mental prometia uma alocação orçamentária da ordem 
de 410 milhões de reais para a implementação das 
ações. Acontece que, transcorridos treze meses da 
promulgação da Lei, o Governo aplicou apenas 20% 

daquele montante nas iniciativas verdadeiramente com-
prometidas com o combate contra o crack no Brasil. 

Segundo reportagem veiculada no Correio Brazi-
liense, no mês de julho, o restante das verbas foi inex-
plicavelmente desviado para os Ministérios da Justiça, 
da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. A pulverização desses recursos não se explica 
à luz do que dita o Decreto 7.179, acima mencionado, 
quando dispõe sobre a competência do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República na 
condição de coordenador do Comitê Gestor do Plano. 

Ora, as estatísticas são cruéis e já estimam em 
quase um milhão o número de brasileiros dependen-
tes químicos, seja pelo consumo de crack, seja pelo 
consumo de cocaína. De acordo com as projeções dos 
técnicos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o número tende a crescer no mundo inteiro nos pró-
ximos anos. 

O Brasil sequer conhece o perfil de seus depen-
dentes químicos, visto que o último levantamento data 
de 2005. A Secretaria Nacional de Política sobre Dro-
gas (Senad) admite que uma nova pesquisa poderia ter 
sido concluída em março, mas, por problemas logísti-
cos, não pôde cumprir o prazo estabelecido. Indiferen-
te à dimensão da incompetência, o Senad tampouco 
anuncia qualquer projeção de datas para a conclusão. 

Por outro lado, tomando a dianteira nas pesqui-
sas, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
divulgou, no final de 2010, um relatório impactante, 
ao denunciar que 98% das cidades brasileiras abriga 
dependentes químicos de toda ordem. No entanto, 
aproximadamente 15% deste mundaréu dispõem de 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), enquan-
to que apenas 8% contam com programas locais de 
combate ao crack.

Nas palavras do próprio Presidente da Comis-
são Especial de Combate às Drogas da Câmara dos 
Deputados, o País vive uma lastimável epidemia que 
deve ser tratada como crônica. Aliás, por prudência e 
bom senso, nossas autoridades deveriam, sim, tratar 
o crack como epidemia, aprimorando e efetivando po-
líticas públicas contra mal tão violento, evitando, as-
sim, correr atrás de um prejuízo ainda maior em futuro 
bem próximo. 

Na verdade, Sr. Presidente, por ocasião de seu 
lançamento em 2010, a execução das ações do Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack guardava algo 
de alvissareiro e auspicioso no ambicioso campo das 
políticas públicas no Brasil. Seu conteúdo previa que 
sua condução seria desenvolvida de maneira descen-
tralizada, porém atenta à conjugação de esforços entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
Do ponto de vista das articulações dos setores envol-
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vidos, maior ênfase deveria ser destinada à integração 
de políticas e ações de saúde, assistência social, se-
gurança pública, educação, desporto, cultura, direitos 
humanos e juventude.

Nessa linha, sem descuidar dos pressupostos, di-
retrizes e objetivos definidos na Política Nacional sobre 
Drogas, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack 
destinava-se à ampliação de iniciativas relacionadas à 
prevenção do uso, tratamento e reinserção social de 
usuários de crack. Ao contemplar a participação essen-
cial dos familiares, aliada à atenção aos públicos mais 
vulneráveis, visava prestar uma assistência mais ágil 
às crianças e aos adolescentes abandonados à rua. 

Mais que isso, definiu-se competências. Caberia 
ao Plano estruturar e fortalecer as redes de atenção 
à saúde e de assistência social para os usuários de 
crack, por intermédio da articulação das ações do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) com as ações do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Além disso, faz-se 
imprescindível a capacitação de atores governamentais 
e não-governamentais nas ações previstas, de modo a 
preparar com mais competência os processos de disse-
minação de informações qualificadas relativas à droga.

Todavia, Senhor Presidente, aquilo que parecia, 
então, ser o remédio para o descontrole do crack no 
Brasil se converteu, em curto espaço de tempo, em 
uma panacéia irresponsável. Por exemplo, embora 
estivesse prevista no Decreto a ampliação do número 
de leitos e rede de atendimento para tratamento dos 
viciados, o Plano deixou de contemplar 62% dos Muni-
cípios brasileiros. Isso se deu porque, arbitrariamente, 
se limitou o acesso às ações apenas às cidades com 
população acima de 20 mil habitantes. 

Traduzindo o drástico corte no raio de intervenção 
do Plano, o Senad sinalizou, há bem pouco, a cons-
trução de 2,5 mil leitos em todo o País, resultando, no 
final das contas, na existência de apenas meia vaga 
para cada Município brasileiro. Para agravar o quadro, 
a tentativa de lançar editais públicos para contratação 
de vagas de internação redundou em retumbante fra-
casso, dadas as inúmeras e desnecessárias exigências.

Por sua vez, a Presidente Dilma hesita em trans-
formar, de fato, as políticas públicas de combate às 
drogas em peças estratégicas de governo, rejeitando 
reiteradamente iniciativas legislativas que proponham 
novas fontes de financiamento do Fundo Nacional de 
Combate às Drogas. Em todo o caso, o Congresso 
Nacional deve mobilizar-se para que, nas discussões 
sobre eventuais contingenciamentos de verbas, os re-
cursos destinados ao enfrentamento das drogas sejam 
herculeamente poupados. 

Em resumo, é deplorável tomar conhecimento de 
que os recursos do Governo Federal não tenham lo-

grado sucesso no processo de alteração da realidade 
da assistência ao dependente no Brasil. Tal impressão 
parece escapar aos limites geográficos nacionais. Não 
custa nada repetir que, na visão de alguns chefes de 
Estado, vigora a tese de que, deixando os gatos gor-
dos do tráfico se lambuzarem com impunidades, con-
cessões territoriais e privilégios carcerários, escorreria 
naturalmente algum benefício para a maioria da popu-
lação marginal dos subúrbios e das favelas.

Diante desse descalabro e para encerrar, Senhor 
Presidente, vale à pena acentuar o despreparo e a 
negligência do Governo petista na gestão de políticas 
de combate aos entorpecentes no Brasil. O Plano In-
tegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
parece dormitar nas gavetas burocráticas do Palácio 
do Planalto, sem que haja uma vigilância mais severa 
sobre a aplicação das verbas em políticas apropriadas 
e coerentes com os princípios e objetivos previstos no 
Decreto 7.179, tão novo e já tão caduco.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB − RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, com a proximidade da che-
gada da Copa do Mundo de Futebol de 2014, o País 
já começa a acelerar os seus preparativos. 

Todos os estádios para o evento, reformados ou 
novos, já estão em plenas obras. A execução das obras 
de infraestrutura também começa a engatar, e temos 
a mais absoluta certeza de que tudo ficará pronto até 
mesmo antes do prazo final, para realizarmos um dos 
mais belos mundiais de toda a história e deixarmos 
ao País um importante legado material, turístico e de 
imagem.

É do conhecimento de todos que, para se ha-
bilitar como postulante à sede da Copa do Mundo, 
todo país deve se comprometer em cumprir algumas 
diretrizes da FIFA. O Brasil, portanto, ao inscrever sua 
candidatura, tinha plena consciência dessas medidas, 
implantadas em todas as nações que sediaram o Mun-
dial recentemente.

Não cabe aqui, meus Nobres Colegas, a discus-
são sobre se a Lei da Copa fere, ou não, a soberania 
nacional, até porque a Presidenta Dilma − assim como 
nós todos! − já deu demonstrações absolutamente cla-
ras de que não compactuaria com qualquer medida 
nesse sentido. Tal discurso, portanto, não ajuda nem 
contribui para o bom andamento dos trabalhos de pre-
paração do País para receber a Copa.

O que devemos ter em mente na discussão dessa 
matéria − e esta Casa desempenhará papel absolu-
tamente fundamental nesse processo − é o interesse 
nacional objetivo em construir uma boa imagem inter-

545ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



40382 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

nacional e aproveitar o momento de sua realização para 
incrementar sua infraestrutura e melhorar, de forma 
permanente, as condições urbanas de nossas cidades.

A FIFA, como qualquer outra organização inter-
nacional, estabeleceu algumas condições para a rea-
lização do evento, notadamente na área comercial e 
publicitária. O Governo, democraticamente, negociou 
algumas dessas medidas e adequou-as à nossa rea-
lidade jurídica e legal. Esta Casa dará prosseguimen-
to a esse processo, e o Brasil espera que o faça com 
ponderação e objetividade, sem abrir espaços para 
falsos palanques ou discursos eleitoreiros.

Temos, dessa forma, a grande responsabilidade 
e o dever cívico de discutir e adequar as medidas da 
FIFA ao nosso ordenamento jurídico, credenciando o 
País para receber o Mundial sem tergiversar, obvia-
mente, na defesa de nossos interesses e de nossos 
princípios constitucionais. É o que todos nós desejamos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Senado Federal, a Casa de Fede-
ração, responsável por manter o equilíbrio regional e 
combater as desigualdades entre os entes federados, 
é, certamente, o fórum mais adequado para se deba-
ter e aprimorar a discussão em tomo da partilha dos 
recursos da camada pré-sal de petróleo, essa grande 
riqueza nacional. A questão da distribuição dos royal-
ties resultantes da exploração da camada pré-sal tem 
envolvido diversos setores da sociedade brasileira, 
como era de se esperar pela relevância da matéria.

A riqueza do pré-sal pertence a todos os bra-
sileiros e brasileiras, a todos os Estados, bem como 
aos municípios, e gerará, em breve, desenvolvimento 
econômico e social para a nossa gente, fortalecendo e 
projetando, ainda mais, o Brasil no cenário internacional.

O Presidente desta Casa, ilustre Senador José 
Sarney, homem público com tantos relevantes e reco-
nhecidos serviços prestados ao nosso País nas últimas 
décadas, colocou muito bem a questão da partilha dos 
royalties do pré-sal.

Concordo plenamente com as palavras que Sua 
Excelência pronunciou ontem neste Plenário, ao clas-
sificar como “injustas e desinformadas” matérias pu-
blicadas na imprensa nesse último final de semana 
tratando sobre a posição de Sua Excelência na dis-
cussão sobre a divisão dos royalties do petróleo entre 
estados produtores e não produtores. De fato, este é 
um assunto “tão sério que não permite qualquer leitu-
ra política partidária ou regional”, como foi muito bem 
colocado pelo Presidente Sarney.

O Presidente José Sarney esclareceu aquilo que 
podemos considerar, nessa discussão sobre o pré-sal, 
uma verdadeira confusão entre assuntos distintos: 
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios 
e distribuição de royalties. Os royalties surgiram por 
lei em sua gestão, mas os fundos foram criados pela 
Emenda Constitucional 18, de 1965, ainda na vigência 
da Constituição de 1946, há mais de 45.

A fórmula de distribuição dos recursos dos fundos 
entre estados e municípios foi criada pela Lei 5.172, de 
1966, do então presidente Castello Branco. A fórmula 
consta do artigo 86 do Código Tributário Nacional, que 
diz que do produto de arrecadação dos impostos sobre 
a renda (IR) e sobre os produtos industrializados (IPI), 
10% serão destinados ao FPE e outros 10% ao FPM. 
Já quanto ao Fundo de Participação dos Estados, o 
artigo 88 do mesmo Código Tributário Nacional dispõe 
que 5% serão distribuídos proporcionalmente à super-
fície de cada estado e do DF, e 95% serão distribuídos 
proporcionalmente ao coeficiente individual de parti-
cipação, resultante do produto do fator representativo 
da população pelo fator representativo do inverso da 
renda per capita de cada entidade participante. O cál-
culo é responsabilidade, desde a criação dos Fundos, 
do Tribunal de Contas da União.anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se formos 
analisar a questão da distribuição da riqueza nacional, 
poderíamos afirmar que muitas coisas talvez precisas-
sem ser modificadas neste País.

Vejamos, por exemplo o caso do meu Estado, o 
querido Maranhão, uma unidade da Federação que 
ainda apresenta uma série de dificuldades nas áreas 
social e econômica; são problemas que atingem uma 
parcela significativa de sua população de seis milhões 
de pessoas.

Eu pergunto: é justo que os estados consumi-
dores de produtos diversos não recebam pelo menos 
parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICMS), que, pelas regras em rigor, fica todo onde es-
sas mercadorias são produzidas? Tais produtos são 
“exportados” de um estado para outro sem que os es-
tados consumidores, que sustentam a produção com 
o incremento da demanda, sejam de alguma maneira 
beneficiados.

O Maranhão, por outro lado, vale destacar, é um 
grande produtor e exportador de alumínio e grãos, que 
geram impostos e divisas para o nosso País como um 
todo, beneficiando toda economia brasileira sem dúvi-
da. Ocorre que o retomo de toda dessa riqueza para 
os cofres públicos maranhenses é muito alongada 
por vezes, dificultando o desenvolvimento do Estado.

Espero que esta Casa da Federação possa apro-
veitar a oportunidade que nos está sendo oferecida, 
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ou seja, a discussão da distribuição de royalties, para 
encontrarmos a melhor solução para a Nação brasileira.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Nada mais havendo a tratar, vou declarar encer-
rada 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 
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).

(Lido no Senado Federal no dia 
16.09.2011)

Relator revisor: Senador Wilson Santiago
(Sobrestando a pauta a partir de: 

21.08.2011)
Prazo final prorrogado: 03.11.2011

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 
16.09.2011)

Relator revisor: Senador Cyro Miranda
(Sobrestando a pauta a partir de: 

21.08.2011)
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 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.

(Lida no Senado Federal no dia 
16.09.2011)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

28.08.2011)
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 
Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Junior, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que 
apresenta.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da 

CMA.)
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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.)

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 dispõe sobre 
royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
concessão no mar territorial, na zona econô-
mica exclusiva e na plataforma continental, e 
sobre royalties devidos sob o regime de parti-
lha de produção, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 
(exploração, produção, royalties e comerciali-
zação do petróleo).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, 
do Senador João Vicente Claudino, que altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
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– 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 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 dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabele-
cer que os royalties serão aplicados, priorita-
riamente, em segurança pública.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-
to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art. 
49-A na mesma lei para destinar parcela dos 
royalties à conservação da floresta amazônica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
ploração de gás, petróleo, recursos hídricos e 
minerais, no âmbito de cada ente beneficiário, 
será aplicada em infra-estrutura.
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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 
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 
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166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 

138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do pe-
tróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo 
e dá outras providências”, para introduzir mu-
danças nas regras de distribuição dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, para determinar nova distri-
buição dos royalties e da participação especial 
decorrentes da exploração de petróleo e gás 
natural entre os entes federativos.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabele-
ce normas complementares para a execução 
do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº 
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá ou-
tras providências¿.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União a título de royalties e participação 
especial pela exploração de petróleo serão 
destinados ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 distribuição 
de parcela dos royalties referentes à lavra de 
petróleo ou gás natural ocorrida em platafor-
ma continental.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 40389 

União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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 Se-

nadores, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para dispor sobre os royal-
ties e a receita da comercialização relativos ao 
regime de partilha de produção.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

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

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, 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

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do 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 Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

34 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.
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35 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

36 
REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
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 correlatas (distribuição 
de conteúdo brasileiro por meio eletrônico).

37 
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vâ-
nia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (direitos dos usuários de serviços de 
transporte aéreo).

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 9 
minutos.)

DOCUMENTO, EM ESPANHOL, A QUE SE 
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 
EM SEU PRONUNCIAMENTO PROFERIDO NA 
SESSÃO DE 28/09/2011, QUE ORA SE PUBLICA

PROJETO DE LEI MACRO DE RENDA MÍNIMA 
PARA O PARLATINO 

PROPOSTA MARÍA SOLEDAD VELA – EQUADOR 

Considerando

QUE, o artigo 25 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos diz: “Toda pessoa tem direito a um 
nível de vida adequado que lhe assegure, assim como 
a sua família, a saúde e o bem-estar, e em especial 

a alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência 
médica e os serviços sociais necessários; tem assim, 
direito aos seguros em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de 
seus meios de subsistência por circunstâncias inde-
pendentes de sua vontade.”

QUE, a Declaração Universal de Direitos Huma-
nos Emergentes de Monterrey fala do direito à subsis-
tência, em tal sentido, o Título I “Direito à Democracia 
Igualitária”, em seu artigo 1, número 3, diz:

“Art. 1.– Direito a existência em condições dig-
nas. Todos os seres humanos e as comunidades têm 
direito a viver em condições dignas.

3. O direito a renda mínima ou renda cidadão 
universal, que assegura a toda pessoa, independente 
de sua idade, sexo, orientação sexual, estado civil ou 
condição de trabalho, o direito a viver em condições 
materiais dignas. Assim, se reconhece o direito a um 
benefício monetário periódico incondicional custea-
do com reformas fiscais e previsto nos orçamentos 
do Estado como direito do cidadão, a cada membro 
residente da sociedade, independentemente de suas 
outras fontes de renda, que seja adequado para que 
permita cobrir suas necessidades.

QUE, todas as pessoas em condição produtiva através 
de seu trabalho cotidiano geram bens e serviços com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos que contribuem ao desen-
volvimento econômico social cultural e político dos países.

QUE, é um direito que nasce desde nosso real com-
promisso de entrega de bens e de serviços, o reconheci-
mento da economia social e solidária. O sistema econômico 
está constituído pelo setor privado, pelo setor estatal e a 
economia social e solidária e sem prevalecer o lucro e em 
formas baseadas na reciprocidade que devem ser social-
mente reconhecidas como o trabalho não remunerado do 
lar, a agricultura familiar vinculada à soberania alimentar, os 
trabalhadores da cultura entre outras.

QUE, a Declaração dos Objetivos do Milênio de 8 
de setembro de 2000, pontua em seu terceiro compro-
misso “o desenvolvimento e erradicação da pobreza” 
e compromete a todos os países signatários a “não 
poupar esforços para liberar os nossos semelhantes, 
homens, mulheres e crianças, das condições degra-
dantes e desumanas da pobreza extrema, às que na 
atualidade estão submetidos mais de 1 bilhão de seres 
humanos”, portanto os governos farão todo o possível 
para que todas as pessoas tenham o direito ao desen-
volvimento a ao amparo da necessidade.

QUE, apesar dos numerosos esforços realizados, 
pelos diferentes governos na América Latina, os índi-
ces de pobreza e desigualdade não tenham melhorado 
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muito nos últimos anos e, em muitos casos, tenham 
sofrido um importante declínio em termos relativos.

Os Estados Participantes do PARLATINO expe-
dimos o seguinte

LEI MARCO DE RENDA MÍNIMA

Artigo 1. Definição.– A renda mínima é o direito 
humano de toda pessoa que resida nos Estados Parti-
cipantes a perceber uma transferência periódica, como 
um dos mecanismos que permita uma melhor distribui-
ção da riqueza e que cubra, ao menos, as necessidades 
vitais sem que por isso deva contra-prestação alguma 
sem prejuízo de que todas as pessoas que integram a 
sociedade estejam vinculadas à produção de serviços 
socialmente necessários, como a economia do cuidado, 
o serviço religioso, o trabalho da cultura entre outros.

Artigo 2. Características da Renda Mínima.– O 
direito humano à Renda Mínima, é fundamental, irre-
nunciável, imprescindível e não-embargável. Assegura 
a toda pessoa, sem nenhum tipo de discriminação, o 
direito a viver em condições materiais dignas através 
de uma eficaz redistribuição da riqueza.

Artigo 3. Objetivo.– O objetivo da Renda Míni-
ma é garantir a efetividade dos direitos do bem viver 
e melhorar as condições de vida com equidade para 
as pessoas nacionais ou estrangeiras que vivem nos 
Estados Participantes.

Artigo 4. Finalidades da Renda Mínima.– Se en-
tenderão como tais as seguintes:

1. Garantir às populações de todos os Estados Par-
ticipantes um nível básico de subsistência digna que per-
mita sua promoção social e desenvolvimento autônomo.

2. Gerar um mecanismo de garantia contra a po-
breza por meio de benefícios e consumos, no contexto 
da necessidade de cada nação.

3. Gerar o desenvolvimento humano das cidadãs, 
dos cidadãos e das pessoas estrangeiras residentes 
nos Estados Participantes por mais de cinco anos.

4. Criar mecanismos para a erradicação da po-
breza nos Estados Participantes.

5. Promover e garantir os direitos econômicos e 
sociais em concordância com as características pró-
prias dos diversos grupos populacionais com suas di-
versas identidades e tradições culturais.

6. Construir e fortalecer a malha social.
7. Garantir o direito a uma alimentação digna res-

peitando suas diversas identidades e tradições culturais.
8. Suprimir a arbitrariedade e estabelecer a progres-

sividade na seleção de beneficiários e exercício do direito.
9. Desenvolver a equidade retributiva reconhecen-

do o trabalho que realizam setores como a economia 
do cuidado, os serviços religiosos, trabalho cultural, 
entre outros.

Artigo 5. Princípios.– O direito a Renda Mínima 
fundamenta-se nos princípios da individualidade, uni-
versalidade, incondicionalidade, igualdade, cobertura 
básica, participação e equidade contributiva.

recebida por todas as pessoas residentes nos 
Estados Participantes, sem discriminação algu-
ma por razões de gênero, idade, origem racial 
o étnico, orientação sexual, política, por defici-
ência, diferença física ou qualquer outra razão.

recebida a título individual e vitalício.

se atribuirá independentemente do nível de 
renda ou inserção trabalhista do indivíduo no 
mercado de trabalho, ou do tipo de família a 
que pertença o indivíduo.

conceito de Renda Mínima, será o mesmo 
para todas as pessoas, o valor deve ser pelo 
menos igual à definida pelo umbral da pobreza.

direito de participar no processo de tomada 
de decisões e no controle sobre a distribuição 
do Fundo Renda Mínima destinado à melhora 
dos bens e serviços públicos.

necessidades básicas de todos os indivíduos.
Artigo 6. Natureza da Renda Mínima.– É a pres-

tação complementar de caráter retributivo, será sub-
sidiária de qualquer outro tipo de recursos e assistên-
cia sócio econômicas previstas na legislação vigente.

Artigo 7. Sujeito ativo do direito da Renda Míni-
ma.– Consideram-se como sujeitos de direito todos os 
cidadãos desde seu nascimento até sua morte e as 
pessoas estrangeiras que tenham residido no Estado 
Participante pelo menos por 5 anos de forma contínua.

Artigo 8. Vigilância no cumprimento da Renda 
Mínima.– A Função Executiva dos Estados Participan-
tes por meio de seus órgãos de controle, verificará a 
entrega efetiva da que por Renda Mínima recebam 
sujeitos deste direito. A cidadania poderá participar 
nesta tarefa de controle, através das instâncias e me-
canismos criados para este fim.

Artigo 9. Dos Valores da Renda Mínima.– Os 
Estados Participantes deverão transferir os valores 
mensais da Renda Mínima de acordo com a situação 
tendo como referência uma cesta de cobertura básica.

Artigo 10. Execução.– Os Estados participantes 
para a aplicação da Renda Mínima analisarão sua re-
alidade econômica interna.

Para a implementação, os Estados Participan-
tes poderão iniciar com transferências monetárias e 
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outros benefícios de garantia do benefício inserindo 
progressivamente os distintos grupos de pessoas que 
formarem os bolsões de baixa renda até incorporar 
sucessivamente a todas e todos os cidadãos.

Artigo 11. Financiamento e sustentabilidade.– Os 
Estados Participantes se comprometem a implemen-

tar mecanismos de financiamento progressivo para a 

cobertura da Renda Mínima através de instrumentos 

fiscais de redistribuição de benefícios e despesas de 

fonte fiscal permanente, no marco da construção de 

pactos fiscais nacionais.
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