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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos. 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 683, DE 2011 

Altera o caput do art. 121 do Código 
Penal, para elevar a pena do crime de ho-
micídio doloso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 121 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 121.  ..............................................
Pena – reclusão, de dez a vinte e qua-

tro anos.
 ....................................................  (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei promove ajuste bastante 
pontual, mas de grande relevância prática e simbólica. 
Trata-se de elevar os parâmetros mínimo e máximo 
da pena privativa de liberdade cominada para o crime 
de homicídio doloso simples, nos termos do art. 121, 
caput, do Código Penal (CP).

Hoje, como se sabe, referido crime é punido com 
reclusão, de 6 a 20 anos, conforme previsão constante 
do art. 121, caput, do Código Penal (CP). A proposta 
ora apresentada é que esse intervalo seja majorado, 
de tal modo que o homicídio simples seja repreendido 
com a pena de reclusão, de 10 a 24 anos.

É certo que a cominação penal atualmente em 
vigor não é suficiente para consubstanciar a finalidade 
preventiva da pena privativa de liberdade, seja no que 
se refere à pessoa do condenado (prevenção especial), 
seja quando se pensa na mensagem dissuasiva que 
deve chegar à coletividade (prevenção geral). Não se 
pode perder de vista o fato de que a vida é, entre to-
dos, o bem jurídico mais relevante, e que a sua correta 
e ponderada proteção é a primeira forma de colocar 
em prática o princípio da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, da Constituição Federal). 

Ora, se o ordenamento jurídico pune o homicí-
dio de forma tímida, ficará o sentimento de que a vida 

não é um valor revestido da necessária tutela. Ou seja, 
quase automático concluir que o homicídio seria visto 
como um crime banal, e não pode ser assim.

A reforçar essa percepção está o fato de que, se 
aplicada a pena no seu grau mínimo (6 anos), o que 
os juízes têm feito com bastante frequência, bastaria 
ao homicida cumprir um ano de pena, já em regime 
semi-aberto, para obter a progressão de regime, con-
forme dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal; ou 
2 anos para obter livramento condicional, consoante 
o disposto no art. 80, I, do CP. 

Logo, mesmo em casos tão graves como é o 
homicídio doloso, o condenado terá à sua disposição 
uma série de mecanismos ou prêmios que tornam a 
sua pena algo fictício, como se esquecêssemos da 
gravidade do fato por ele praticado.

Outra hipótese que causa espécie diz respeito 
ao homicídio tentado. Se refletirmos bem, caso a pena 
seja fixada no patamar mínimo e a redução decorrente 
da tentativa seja de dois terços, nos termos do art. 14, 
II, do CP, é muito provável que o condenado obtenha o 
benefício da suspensão condicional da pena. Ou seja, 
aquele que tentou tirar a vida de outra pessoa não 
chegará a cumprir um único dia de pena.

Considere-se, ainda, a circunstância de que 
outros países censuram o homicídio com pena muito 
superior à prevista no Brasil. Na Itália, por exemplo, a 
pena mínima do homicídio doloso é de 21 anos (art. 
575 do CP italiano); na Espanha, é de 10 anos (art. 
138 do CP espanhol); na Argentina, o homicídio do-
loso é punido com a pena de prisão de 8 a 25 anos 
(art. 79 do CP argentino); na França, a pena foi es-
tabelecida de modo preciso em 30 anos (art. 221-1 
do CP francês).

Dos exemplos citados extrai-se facilmente a con-
clusão de que a lei penal brasileira deve passar por 
ajustes no art. 121, caput, do CP, para dotar a comina-
ção penal ali estabelecida de parâmetros mais condi-
zentes com a gravidade objetiva do homicídio doloso. 
Creio que a fórmula proposta está vazada em termos 
bastante razoáveis, sem nenhuma sanha punitiva, mas 
também exigindo a seriedade por todos esperada. – 
Senador Demóstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Código Penal

....................................................................................
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PARTE ESPECIAL

TÍTULO I 
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684, DE 2011 

Altera o Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer a cassação do direito de 
dirigir em caso de embriaguez ou recusa do 
teste de alcoolemia por parte do condutor, 
entre outras hipóteses, bem como prever 
a possibilidade de suspensão cautelar do 
direito de dirigir mediante despacho fun-
damentado da autoridade de trânsito, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

– Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com 
as seguintes modificações e acréscimos:

“Art. 165.  ..............................................
 ..............................................................
Penalidade – multa (quinze vezes) e cas-

sação do direito de dirigir;
 .................................................... ” (NR)

“Art. 173.  ..............................................
 ..............................................................
Penalidade – multa (quinze vezes) e cas-

sação do direito de dirigir;
 .................................................... ” (NR)

“Art. 174.  ..............................................
 ..............................................................
Penalidade – multa (quinze vezes) e cas-

sação do direito de dirigir;
 .................................................... ” (NR)
Art. 176-A. Deixar o condutor envolvido 

em acidente de prestar ou providenciar socorro 
à vítima, podendo fazê-lo:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (quinze vezes) e cas-

sação do direito de dirigir;
Medida administrativa – recolhimento do 

documento de habilitação.

“Art. 218.  ..............................................
 ..............................................................
IV – quando a velocidade for superior a 

180 quilômetros por hora:
Infração – gravíssima;
Penalidades – multa (quinze vezes) e 

cassação do direito de dirigir.” (NR)

“Art. 263.  ..............................................
 ..............................................................
IV – nas situações descritas nos arts. 

165, 173, 174, 176-A, 218, IV, e 277, § 3º, 
deste Código;

 ..............................................................
§ 3º Nas hipóteses previstas no inciso IV 

do caput deste artigo, será de 5 (cinco) anos 
o prazo a que alude o § 2º, e de 10 (anos) 
quando, cassado o direito de dirigir, o infrator 
conduzir veículo, sem prejuízo de outras pe-
nalidades cabíveis.” (NR)

Art. 279-A. No caso de recolhimento do 
documento de habilitação em decorrência de 
uma das infrações descritas nos arts. 165, 173, 
174, 176-A, 218, IV, e 277, § 3º, deste Código, 
o agente o encaminhará à autoridade de trân-
sito competente, que poderá, a título cautelar 
e em despacho fundamentado, suspender a 
permissão ou o direito de dirigir veículo por 
até 12 (doze) meses, sem prejuízo do regular 
andamento do processo administrativo e da 
aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. A decisão de que trata 
o caput deste artigo será tomada em até 10 
(dez) dias, dela cabendo recurso para a JARI, 
que o julgará em até 30 (trinta) dias, não se 
admitindo efeito suspensivo.

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

Art. 3º Fica revogado o inciso I do art. 176 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Justificação

Temos assistido, com assombro, ao aumento im-
pressionante do número de acidentes de trânsito com 
vítimas fatais. E o que é pior. Muitos desses eventos 
estão diretamente associados ao consumo de álcool.

Embora a jurisprudência esteja caminhando – a 
passos lentos, é verdade! – para a caracterização do 
dolo eventual no caso de embriaguez ao volante, le-
vando o infrator a júri popular, entendemos que exis-
tem muitos problemas na seara administrativa que 
contribuem para desacreditar o Poder Público, sobre-

3ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 17 47423 

tudo quando o condutor se recusa a fazer o teste do 
bafômetro.

Referimo-nos, especialmente, à facilidade com 
a qual o condutor embriagado pode reaver a sua car-
teira de habilitação, como se nada tivesse acontecido. 
Outro fator decisivo é a demora no julgamento do pro-
cesso administrativo que leva à suspensão do direito 
de dirigir, com incontáveis possibilidades de recursos 
internos, além de depender da boa vontade do con-
dutor em entregar o documento de habilitação, o que 
chega às beiras do surrealismo.

Ora, temos de ter consciência de que a embria-
guez ao volante é uma das principais causas do ge-
nocídio em marcha nas ruas, avenidas e rodovias do 
País. O Código de Trânsito brasileiro (CTB) já pune a 
embriaguez ao volante e a recusa ao teste de alcoo-
lemia como infrações gravíssimas (arts. 165 e 277 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Ocorre, to-
davia, que as penalidades previstas são ainda muito 
brandas em face das consequências nefastas que o 
problema acarreta para a saúde pública dos brasileiros. 
Uma conta, aliás, que é paga por toda a sociedade.

Estamos persuadidos de que a única forma de 
combater essa chaga é cassar o direito de dirigir de 
quem usa o veículo como verdadeira arma ambu-
lante, que pode ceifar a vida de pessoas inocentes, 
como dão conta, lamentavelmente, as matérias jor-
nalísticas de todos os dias. Estendemos a penalidade 
de cassação a quem foge do local do acidente sem 
prestar socorro, participa de rachas ou imprime ve-
locidade superior a 180 quilômetros por hora. Além 
da cassação do direito de dirigir, triplicamos o valor 
da penalidade de multa.

Como dissemos, consideramos absurda a de-
volução tão rápida do documento de habilitação para 
aquele que tem condições de pagar a multa prevista 
em lei. Hoje, o Código de Trânsito brasileiro só admite 
a suspensão cautelar do direito de dirigir na hipótese 
do seu art. 294, exigindo manifestação judicial.

É preciso ter em mente que o direito de dirigir 
não é absoluto. Ao contrário. O cidadão deve se com-
prometer com uma série de cláusulas para exercê-lo 
legitimamente, recaindo sobre a autoridade de trânsito 
o dever de fiscalização. Assim sendo, na medida em 
que o direito de dirigir pode ser visto como um contra-
to mantido com o Poder Público, estamos plenamen-
te convencidos de que a autoridade de trânsito pode 
suspendê-lo preventivamente, contanto que essa sus-
pensão seja por prazo determinado e haja despacho 
fundamentado.

Assim, o projeto em destaque outorga à autori-
dade de trânsito a competência legal para suspender 
preventivamente por até 12 meses o direito de dirigir 

veículo de quem é flagrado dirigindo embriagado ou se 
recusa ao teste de alcoolemia, além de outras hipóte-
ses de semelhante gravidade. Para contemplar a regra 
do devido processo administrativo, a decisão deverá 
ser fundamentada e dela caberá recurso para a JARI.

Em suma, se aprovada a proposta, a autorida-
de de trânsito terá finalmente meios administrativos 
para impor consequências condizentes com a gravi-
dade das condutas narradas nos arts. 165, 173, 174, 
176-A, 218, IV, e 277, § 3º do CTB, conforme redação 
proposta, deixando de lado uma postura meramente 
contemplativa.

Assim sendo, o poder de polícia também passará 
a ser exercido sob a ótica cautelar, sem prejuízo do re-
gular andamento do processo administrativo principal 
e das penalidades cabíveis. Isso representará, a nos-
so ver, verdadeira revolução na forma como tem sido 
aplicada a legislação de trânsito no Brasil.

Finalmente, uma vez imposta a penalidade de 
cassação do direito de dirigir nos casos aventados, o 
infrator não poderá solicitar nova habilitação antes de 
5 anos, como regra, ou de 10 anos, caso tenha se en-
volvido em acidente de trânsito. Atualmente, o prazo 
previsto no art. 263, § 3º, do CTB é de 2 anos, muito 
benevolente em nossa opinião.

Não hesitamos em afirmar que o conjunto das 
modificações propostas trará agilidade e eficiência 
para a via administrativa, contribuindo, assim, para a 
repressão mais eficiente das infrações e dos delitos de 
trânsito no Brasil. – Senador Benedito de Lira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine de-
pendência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

 Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei 
nº 11.705, de 2008)

 Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão 
do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Redação 
dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

 Medida Administrativa – retenção do veículo até 
a apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação. (Redação dada pela Lei 
nº 11.705, de 2008)

 Parágrafo único. A embriaguez também poderá 
ser apurada na forma do art. 277.
....................................................................................
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Art. 173. Disputar corrida por espírito de emulação:
 Infração – gravíssima;
 Penalidade – multa (três vezes), suspensão do 

direito de dirigir e apreensão do veículo;
 Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação e remoção do veículo.
Art. 174. Promover, na via, competição esportiva, 

eventos organizados, exibição e demonstração de pe-
rícia em manobra de veículo, ou deles participar, como 
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via:

 Infração – gravíssima;
 Penalidade – multa (cinco vezes), suspensão do 

direito de dirigir e apreensão do veículo;
 Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação e remoção do veículo.
 Parágrafo único. As penalidades são aplicáveis 

aos promotores e aos condutores participantes.
....................................................................................

Art. 176. Deixar o condutor envolvido em aciden-
te com vítima:

 I – de prestar ou providenciar socorro à vítima, 
podendo fazê-lo;

 II – de adotar providências, podendo fazê-lo, no 
sentido de evitar perigo para o trânsito no local;

 III – de preservar o local, de forma a facilitar os 
trabalhos da polícia e da perícia;

 IV – de adotar providências para remover o ve-
ículo do local, quando determinadas por policial ou 
agente da autoridade de trânsito;

 V – de identificar-se ao policial e de lhe prestar 
informações necessárias à confecção do boletim de 
ocorrência:

 Infração – gravíssima;
 Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão 

do direito de dirigir;
 Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação.
....................................................................................

Art. 218. Transitar em velocidade superior à má-
xima permitida para o local, medida por instrumento 
ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito 
rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação dada 
pela Lei nº 11.334, de 2006)

 I – quando a velocidade for superior à máxima 
em até 20% (vinte por cento): (Redação dada pela Lei 
nº 11.334, de 2006)

 Infração – média; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

 Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

 II – quando a velocidade for superior à máxima 
em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta 
por cento): (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)

 Infração – grave; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

 Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

 III – quando a velocidade for superior à máxima 
em mais de 50% (cinqüenta por cento): (Incluído pela 
Lei nº 11.334, de 2006)

 Infração – gravíssima; (Incluído pela Lei nº 
11.334, de 2006)

 Penalidade – multa [3 (três) vezes], suspensão 
imediata do direito de dirigir e apreensão do documento 
de habilitação. (Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)
....................................................................................

Art. 263. A cassação do documento de habilita-
ção dar-se-á:

 I – quando, suspenso o direito de dirigir, o infra-
tor conduzir qualquer veículo;

 II – no caso de reincidência, no prazo de doze 
meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 
e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

 III – quando condenado judicialmente por delito 
de trânsito, observado o disposto no art. 160.

 § 1º Constatada, em processo administrativo, 
a irregularidade na expedição do documento de ha-
bilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu 
cancelamento.

 § 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua 
reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessá-
rios à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
....................................................................................

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 
fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a 
influência de álcool será submetido a testes de alco-
olemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, 
por meios técnicos ou científicos, em aparelhos ho-
mologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu 
estado. (Redação dada pela Lei nº 11.275, de 2006)

 § 1o Medida correspondente aplica-se no caso 
de suspeita de uso de substância entorpecente, tóxi-
ca ou de efeitos análogos.(Renumerado do parágrafo 
único pela Lei nº 11.275, de 2006)

 § 2o No caso de recusa do condutor à realização 
dos testes, exames e da perícia previstos no caput des-
te artigo, a infração poderá ser caracterizada median-
te a obtenção de outras provas em direito admitidas 
pelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de 
embriaguez, excitação ou torpor, resultantes do con-
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sumo de álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor. (Incluído pela Lei nº 11.275, de 2006)

 § 2o A infração prevista no art. 165 deste Código 
poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito me-
diante a obtenção de outras provas em direito admitidas, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação 
ou torpor apresentados pelo condutor. (Redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 2008)

 § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
....................................................................................

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envol-
vendo veículo equipado com registrador instantâneo 
de velocidade e tempo, somente o perito oficial encar-
regado do levantamento pericial poderá retirar o disco 
ou unidade armazenadora do registro.
....................................................................................

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da 
ação penal, havendo necessidade para a garantia da 
ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, 
de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou 
ainda mediante representação da autoridade policial, 
decretar, em decisão motivada, a suspensão da per-
missão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, 
ou a proibição de sua obtenção.

 Parágrafo único. Da decisão que decretar a sus-
pensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o re-
querimento do Ministério Público, caberá recurso em 
sentido estrito, sem efeito suspensivo.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 685, DE 2011 

Altera a redação do § 1º do art. 36 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para 
permitir a pré-campanha eleitoral a qualquer 
tempo, e estabelecer as regras pertinentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O § 1º do art. 36 da Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 36.  ..................................................
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo 

eletivo é permitida a realização de pré-campa-
nha, a qualquer tempo, para a divulgação de 
seu nome e dos propósitos de sua candidatura, 
vedado o uso de rádio, televisão e outdoor, e 
respeitados os seguintes critérios:

I – a partir de um ano antes da eleição o 
pré-candidato, ao iniciar sua pré-campanha, 
informará sua condição ao Tribunal Regional 
Eleitoral da circunscrição;

II – após esse registro, o pré-candidato 
será autorizado a abrir conta bancária específi-
ca, cuja movimentação será informada ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, na forma de regulamento;

III – é permitida a doação de recursos fi-
nanceiros ao pré-candidato, inclusive mediante 
a rede mundial de computadores, internet, nos 
termos de regulamento;

IV – o pré-candidato prestará contas de 
sua arrecadação de recursos ao órgão da 
Justiça Eleitoral competente para o registro 
da candidatura;

V – caso a candidatura não seja apro-
vada pela convenção partidária, eventuais re-
cursos arrecadados e não despendidos serão 
destinados ao partido político ao qual o pré-
-candidato é filiado;

VI – no caso de a pré-candidatura ser 
ao cargo de Presidente da República ou de 
Vice-Presidente da República, o registro e a 
prestação de contas far-se-ão junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, observado o disposto no art. 16 da Cons-
tituição.

Justificação

A Lei Eleitoral brasileira contempla dispositivo 
que se encontra em aberta contradição com a rea-
lidade brasileira, é sistematicamente desrespeitado, 
sem que nenhuma punição seja aplicada a quem o 
pratica, e que, ademais, não encontra correspondên-
cia na legislação ou nas práticas políticas de outras 
nações democráticas.

Trata-se de norma constante de parágrafo do artigo 
36 da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, de 1997), mediante a 
qual é vedada a propaganda de pré-candidato a eleições 
futuras, a não ser no período de quinze dias que ante-
cede a convenção do partido político ao qual é filiado.

Alguns aspectos dessa norma merecem a nossa 
atenção: o primeiro deles refere-se ao seu sistemático 
descumprimento pelos diversos atores eleitorais. Basta-
-nos registrar, a esse respeito, neste final do ano de 
2011, ou seja, a cerca de um ano das eleições muni-
cipais de 2012, o quadro pré-eleitoral da prefeitura do 
Município de São Paulo, capital, e o comportamento 
do atual Ministro da Educação, Fernando Haddad, em 
franca campanha para aquela prefeitura, sem que ne-
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nhum ator político ou jurídico, como o Ministério Público, 
sequer demonstre ter registrado essa circunstância.

Mas eventual hábito social contra legem, por si 
só, não seria bastante para ensejar a necessidade de 
mudar a Lei, se esta fosse razoável, e correspondesse 
ao interesse da sociedade. Ocorre que tal norma, mal-
grado sua suposta intenção moralizadora, não realiza 
o seu intento, e apenas concorre para fortalecer, na 
sociedade, culturas e concepções autoritárias vincula-
das ao sentimento da antipolítica, ou até criminalizador 
da atividade política, com o qual não compactuamos.

Ademais, tal norma, ainda que fosse cumprida e 
fizesse sentido, não seria a mais democrática, pois a 
restrição temporal às campanhas eleitorais serve ape-
nas para fortalecer aqueles candidatos que já são de-
tentores de mandato eletivo, ou aqueles que são mais 
conhecidos porque ocupam cargos públicos, ou são per-
sonalidades, ou àqueles dotados de maiores e melhores 
relações com o poder econômico ou com os poderes 
públicos. Quer dizer, é norma que prejudica a cidadão, 
a cidadania, e a renovação da vida política brasileira.

Cabe ainda anotar que outras democracias, como 
na Europa e nos Estados Unidos da América, os pré-
-candidatos podem, em regra, anunciar a sua condição 
e fazer a pré-campanha muito antes da eleição, sem 
com isso ofender lei alguma. 

Anoto o exemplo da eleição presidencial dos EUA 
no próximo ano de 2012: os pré-candidatos Barak Oba-
ma, atual presidente e candidato à reeleição, assim como 
os diversos pré-candidatos republicanos já constituíram 
comitês financeiros para as eleições do ano vindouro 
e anunciam publicamente o montante de recursos que 
arrecadaram, a um ano da eleição e ainda sem que se 
saiba se serão efetivamente candidatos ou não. E isso 
em nada ofende a democracia: muito ao contrário, serve 
à transparência e à moralidade do processo eleitoral.

Por todas essas razões solicito aos eminentes 
pares a atenção devida e as sugestões necessárias 
para o aperfeiçoamento e a aprovação desta iniciativa. 
– Senador Aloysio Nunes Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

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

Da Propaganda Eleitoral em Geral

 Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permi-
tida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

 § 1º Ao postulante a candidatura a cargo ele-
tivo é permitida a realização, na quinzena anterior à 
escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária 

com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de 
rádio, televisão e outdoor.

 § 2º No segundo semestre do ano da eleição, 
não será veiculada a propaganda partidária gratuita 
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propa-
ganda política paga no rádio e na televisão.

 § 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente 
ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 4o Na propaganda dos candidatos a cargo ma-
joritário, deverão constar, também, o nome dos can-
didatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo 
claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez 
por cento) do nome do titular. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

 § 5o A comprovação do cumprimento das determi-
nações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda 
realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei 
poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, 
no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente 
da República, nas sedes dos respectivos Tribunais Re-
gionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governa-
dor, Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da 
República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo 
Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Pre-
feito e Vereador. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 686, DE 2011

Isenta do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados a aquisição de veículo blin-
dado por magistrados ou membros do Mi-
nistério Público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre Produ-

tos Industrializados – IPI automóveis de passageiros 
originários e procedentes de países integrantes do 
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, blindados 
ou declaradamente destinados a posterior processo 
de blindagem, quando adquiridos por magistrado ou 
membro do Ministério Público que comprove atuação 
na área criminal.

§ 1º A comprovação de que o beneficiado atua na 
área criminal será feita previamente junto à Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante 
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documento hábil emitido pelo órgão do Poder Judiciário 
ou do Ministério Público ao qual se vincule.

§ 2º No caso de automóvel destinado a posterior 
submissão ao processo de blindagem, a venda será 
feita com suspensão do IPI, a qual se converterá em 
isenção mediante a comprovação posterior da efetiva 
realização do serviço de blindagem, por meio de do-
cumentação hábil do órgão estadual de trânsito, no 
prazo máximo de nove meses. 

Art. 2° A isenção de que trata o art. 1o desta Lei 
somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veí-
culo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos. 

Art. 3º Fica assegurada a manutenção do crédito 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativo:

 I – às matérias-primas, aos produtos intermediários 
e ao material de embalagem efetivamente utili-
zados na industrialização dos produtos referidos 
nesta Lei; e

 II – ao imposto pago no desembaraço aduaneiro re-
ferente a automóvel de passageiros originário e 
procedente de países integrantes do Mercado 
Comum do Sul – MERCOSUL, saído do esta-
belecimento importador de pessoa jurídica fabri-
cante de automóveis da posição 87.03 da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – TIPI com a isenção ou a suspensão 
de que trata o art. 1o. 

Art. 4º O imposto incidirá normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi-
pamentos originais do veículo adquirido. 

Art. 5º A não realização da condição de que tra-
ta o § 2º do art. 1º desta lei no prazo estipulado ou a 
alienação do veículo, adquirido nos termos desta lei, 
antes de 2 (dois) anos contados da data da sua aqui-
sição, a pessoas que não satisfaçam às condições e 
aos requisitos estabelecidos, acarretará o pagamen-
to pelo alienante do tributo dispensado ou suspenso.

Parágrafo único. A ocorrência do previsto no dis-
posto neste artigo sujeita ainda o alienante ao paga-
mento de multa e demais acréscimos previstos na le-
gislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de 
pagamento do imposto devido, sem prejuízo de outras 
sanções administrativas cabíveis.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, vigorando até 31 de dezembro de 2016.

 Justificação

A independência e a tranqüilidade dos magistra-
dos e membros do Ministério Público que atuam na área 
criminal têm sido seriamente turbadas por ameaças 
de marginais e grupos armados. Pior do que isso, es-
sas ameaças passaram hoje ao campo da ação, com 
prejuízo da integridade física e até da vida desses pro-

fissionais, na sua luta pela manutenção do estado de 
direito. Com o presente projeto, intenta-se contribuir 
para reverter a preocupante situação.

Embora a iniciativa de conceder incentivos para 
blindagem de veículos, assim como a autorização do 
porte de arma, não resolva o problema de segurança, 
ela, sem dúvida nenhuma, colaborará para o aumento 
da proteção a esses importantes agentes do Estado.

A concessão de isenção é matéria sempre deli-
cada, já que envolve exceção à regra geral da univer-
salidade da tributação. Entretanto, com as cautelas 
previstas no texto do projeto, a discriminação em favor 
de magistrados e do parquet é plenamente justificá-
vel, ante o perigo inerente às atividades que exercem.

É o que colocamos à discussão, esperando o 
valioso apoio e colaboração dos nobres Senadores.

Sala das Sessões. – Senador Lobão Filho.

(À Representação Brasileira no Mercosul; 
de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, de 
Assuntos Econômicos – decisão terminativa.)

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.370, DE 2011

Requeiro, com fundamento no inciso II, alínea e 
do art. 215 do RISF, a retirada da preposição – PLS nº 
237/2011, de minha autoria, que altera o Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, obrigando as empresas 
de transporte internacional terrestre, marítimo e aéreo, 
em passagem, estadia ou escala no Brasil, a ter pelo 
menos um tripulante que fale português.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2011. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do PLS nº 170/2011, com o PLS nº 349/2011, por re-
gularem a mesma matéria. – Senador Flexa Ribeiro.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 328, DE 2011 

(Nº 3.071/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária Amigos do 
Município de São Félix de Minas para exe-
cutar serviço de Radiodifusão comunitária 
na cidade de São Félix de Minas, Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária Amigos do 
Município de São Félix de Minas para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
Radiodifusão comunitária na cidade de São Félix de 
Minas, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM 359, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 677, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural José Nunes Cal-
das, no Município de Solidão – PE;

2 – Portaria nº 681, de 10 de setembro de 2009 
– Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira, no Mu-
nicípio de Catarina – CE;

3 – Portaria nº 682, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu – 
Rádio Cidade de Ipiaçu, no Município de Ipiaçu – MG;

4 – Portaria nº 685, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Cultural Colinense de Difusão Comuni-
tária, no Município de Colinas do Sul – GO;

5 – Portaria nº 690, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins, no Município de Lagoa do Tocan-
tins – TO;

6 – Portaria nº 706, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Amigos de Toledo, no Mu-
nicípio de Toledo – MG;

7 – Portaria nº 731, de 17 de setembro de 2009 
– UMECC – União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia, no Município de Caucaia – CE;

8 – Portaria nº 820, de 8 de outubro de 2009 – 
Associação Amigos de Catas Altas da Noruega, no 
Município de Catas Altas da Noruega – MG;

9 – Portaria nº 850, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Milênio, no Município 
de São Paulo – SP;

10 – Portaria nº 852, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP, no Município 
de São Paulo – SP;

11 – Portaria nº 853, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida, 
no Município de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 854, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões 
do Canaã no Município de Dourados – MS;

13 – Portaria nº 855, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural e Educacional de Caldas Novas, 
no Município de Caldas Novas – GO;

14 – Portaria nº 856, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Mar Azul, no Município de 
Balneário Arroio do Silva – SC;

15 – Portaria nº 858, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Central de San-
tiago, no Município de Santiago – RS;

16 – Portaria nº 859, de 23 de outubro de 2009 – 
Organização dos Moradores de Pirituba, no Município 
de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 861, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Videomaker do Brasil, no Município de 
São Paulo – SP;

18 – Portaria nº 862, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Comunicação Comunitária Alvorada 
do Bairro Pedreira, no Município de São Paulo – SP;

19 – Portaria nº 863, de 23 de outubro de 2009 
– ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação 
e Ensino Pró-Rádio, no Município de São Paulo – SP;

20 – Portaria nº 864, de 23 de outubro de 2009 
– Rádio Escola Comunitária FM de Cariacica, no Mu-
nicípio de Cariacica – ES;

21 – Portaria nº 871, de 29 de outubro de 2009 
– Associação de Radiodifusão e Cultura de Aurora, no 
Município de Aurora do Tocantins – TO;

22 – Portaria nº 898, de 4 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Unidos Venceremos, no 
Município de Augusto de Lima – MG;
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23 – Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009 
– Grande Associação Comunitária Lutamos pela Nossa 
Liberdade, no Município de Fortaleza – CE;

24 – Portaria nº 947, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Município de Santa 
Leopoldina – ES;

25 – Portaria nº 948, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liber-
dade FM, no Município de Pato Branco – PR;

26 – Portaria nº 949, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Princesa de São Bernardo do Campo, no 
Município de São Bernardo do Campo – SP;

27 – Portaria nº 950, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Riosulense de Cultura e Radiodifusão Co-
munitária Jovem Rio, no Município de Rio do Sul – SC;

28 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2009 
– Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pe-
reira dos Santos, no Município de Pilõezinhos – PB;

29 – Portaria nº 953, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral de Altamira do Paraná – ACODCAP, no Município 
de Altamira do Paraná – PR;

30 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Radiofônica Comunitária de Iconha, no 
Município de Iconha – ES;

31 – Portaria nº 958, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva 
de Radiodifusão, no Município de Aricanduva – MG;

32 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Limaduartina Amigos da Comunicação, 
no Município de Lima Duarte – MG;

33 – Portaria nº 962, de 20 de novembro de 2009 
– AMAS – Associação dos Moradores e Amigos do 
Serro, no Município de Serro – MG;

34 – Portaria nº 963, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Lírio dos Vales, no Município 
de São Bernardo do Campo – SP;

35 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária FM Guajeru – BA, no Mu-
nicípio de Guajeru – BA;

36 – Portaria nº 967, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no Muni-
cípio de Buriti do Tocantins – TO;

37 – Portaria nº 993, de 1º de dezembro de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Feira Nova Sergipe, no Município de Feira Nova – SE;

38 – Portaria nº 1.005, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no Município de Alto Paraguai – MT;

39 – Portaria nº 1.006, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Grãoparaense de Desenvolvimento 
Social – AGRADES, no Município de Grão-Pará – SC;

40 – Portaria nº 1.007, de 11 de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão 
de Breves, no Município de Breves – PA;

41 – Portaria nº 1.009, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária Cultural Bom Jesus 
do Sul, no Município de Bom Jesus do Sul – PR;

42 – Portaria nº 1.011, de 16 dezembro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Benevides FM, 
no Município de Benevides – PA;

43 – Portaria nº 26, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Amigos da Rádio de Veredinha, no Muni-
cípio de Veredinha – MG;

44 – Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Música e Cinema, 
no Município de São José dos Campos – SP;

45 – Portaria nº 54, de 10 de fevereiro de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais, no Mu-
nicípio de Pinhais – PR;

46 – Portaria nº 57, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação de Difusão Comunitária Caciquense, no 
Município de Cacique Doble – RS;

47 – Portaria nº 58, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Para a Difusão Cultural de 
São Brás de Minas, no Município de Lagamar – MG;

48 – Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Amigos do Município de 
São Félix de Minas, no Município de São Félix de Mi-
nas – MG;

49 – Portaria nº 70, de 26 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa 
Senhora da Conceição, no Município de Biritinga – BA; e

50 – Portaria nº 157, de 23 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Terra, no 
Município de Formosa – GO.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 59/2010-MC

Brasília, 12 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Amigos 
do Município de São Félix de Minas, no Município de 
São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, explore 
o serviço de Radiodifusão comunitária, em conformi-
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
Radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
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braço da Radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.035001/09, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 59, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.035.001/09 e do 
PARECER Nº 073/2010/MGT/CCCE/CONJUR-MC/
AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Amigos do Município de São Félix de Minas, 
com sede na Praça da Bíblia, s/nº – Centro, no Muni-
cípio de São Felix de Minas, Estado de Minas Gerais, 
para executar serviço de Radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 18º 35’ 15”S e longitude em 
41º 29’ 14”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 329, DE 2011 

(Nº 3.072/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Educacional e 
Cultural de Comunicação para executar 
serviço de Radiodifusão comunitária na ci-
dade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 391, de 24 de junho de 2008, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Educacional e 
Cultural de Comunicação para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de Radio-
difusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado de 
Minas Gerais.

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

MENSAGEM NO 360, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 391, de 24 de junho de 2008 – 
Associação Comunitária Educacional e Cultural de 
Comunicação, no Município de Paracatu – MG;

2 – Portaria nº 884, de 19 de dezembro de 2008 
– Associação Comunitária dos Amigos de Fátima, no 
Município de Fátima – TO;

3 – Portaria nº 898, de 22 de dezembro de 2008 
– Fundação Rádio Educativa de Barcelona, no Muni-
cípio de Caravelas – BA;

4 – Portaria nº 901, de 22 de dezembro de 2008 
– Instituição Missionária Vida Nova, no Município de 
Salvador – BA;

5 – Portaria nº 906, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Beneficente Educativa Novo Horizonte, 
no Município de Guarulhos – SP;

11ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 17 47431 

6 – Portaria nº 917, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural de Rádio Comunitária do Ria-
cho Fundo II – Candango FM, na localidade de Riacho 
Fundo II – DF;

7 – Portaria nº 984, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural Comunitária Ponte Alta, no Mu-
nicípio de Guarulhos – SP;

8 – Portaria nº 1.035, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação dos Moradores do Conjunto Alto da Paz, 
no Município de Fortaleza – CE;

9 – Portaria nº 857, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Desportiva do Parma Atlético Clube, no 
Município de São Miguel do Gostoso – RN;

10 – Portaria no 870, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária dos Amigos da Cidade de 
Iuiu, no Município de Iuiu – BA;

11 – Portaria nº 886, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Para o Desenvolvimento 
de Várzea da Palma, no Município de Várzea da Pal-
ma – MG;

12 – Portaria nº 903, de 11 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural e Artística de Dio-
nísio, no Município de Dionízio – MG;

13 – Portaria nº 944, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Campinaçu, no Município de Campinaçu – GO;

14 – Portaria nº 946, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novas de 
Paz, no Município de Itabira – MG;

15 – Portaria nº 951, de 20 de novembro de 2009 
– ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores 
e Moradoras de Jaborandi, no Município de Jaboran-
di – BA;

16 – Portaria nº 956, de 20 de novembro de 2009 
– Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social e 
Cristão, no Município de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 957, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Monsenhor Manoel Perez Descanps de Ocauçu – SP, 
no Município de Ocauçu – SP;

18 – Portaria nº 961, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural Ramalhense de 
Comunicação, no Município de João Ramalho – SP;

19 – Portaria nº 965, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade 
de Alto Piquiri, no Município de Alto Piquiri – PR;

20 – Portaria nº 969, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de São João 
do Sul – SC, no Município de São João do Sul – SC;

21 – Portaria nº 992, de 1º de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Xaxinense, 
no Município de Xaxim – SC;

22 – Portaria nº 1.004, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação de Radiodifusão Comunitária Edu-
cativa de Balneário Gaivota, no Município de Balneário 
Gaivota – SC;

23 – Portaria nº 1.010, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Cultural, Comunitária e Social Au-
rieense, no Município de Áurea – RS;

24 – Portaria nº 1.012, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Sócio – Cultural Ibipetuba – ASCIB, 
no Município de Santa Rita de Cássia – BA;

25 – Portaria nº 71, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária e Cultural Alto Xingu, no 
Município de São Félix do Xingu – PA;

26 – Portaria nº 72, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação de Rádio Comunitária de Miguel Perei-
ra – ARCOMP, no Município de Miguel Pereira – RJ;

27 – Portaria nº 73, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Rádio Comunitária Vale do Jurigue, no 
Município de Pedra Preta – MT;

28 – Portaria nº 74, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária de Rádio São João, no Mu-
nicípio de Torres – RS;

29 – Portaria nº 128, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Geraldo de Oliveira de Jaupaci 
Goiás, no Município de Jaupaci – GO;

30 – Portaria nº 129, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Pedreira do Instituto, no Município de Itabira – MG;

31 – Portaria nº 130, de 11 de março de 2010 – 
Associação de Amigos e Colaboradores do Parque, 
no Município de São Mateus – ES;

32 – Portaria nº 131, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Atendimento Social e 
Assistencial Marcondense, no Município de Alfredo 
Marcondes – SP;

33 – Portaria nº 149, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Guiratinga, no Município de Guiratinga – MT;

34 – Portaria nº 167, de 24 de março de 2010 
– Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMI), no 
Município de Serra dos Aimorés – MG;

35 – Portaria nº 223, de 25 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Beneficente de Xanxerê – SC, 
no Município de Xanxerê – SC;

36 – Portaria nº 224, de 25 de março de 2010 
– Rádio União Comunitária, no Município de Criciú-
ma – SC;

37 – Portaria nº 227, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Radiodifusora Dona Francisca, 
no Município de Dona Francisca – RS;

38 – Portaria nº 230, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária a Voz de Grussaí, no Muni-
cípio de São João da Barra – RJ;
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39 – Portaria nº 231, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária dos Moradores de Tartarugal-
zinho, no Município de Tartarugalzinho – AP;

40 – Portaria nº 240, de 26 de março de 2010 – 
Associação Liberdade de Cultura e Comunicação, no 
Município de Seberi – RS;

41 – Portaria nº 241, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Arroio do 
Padre, no Município de Arroio do Padre – RS; e

42 – Portaria nº 243, de 26 de março de 2010 – 
Associação Cultural Cafelandense, no Município de 
Cafelândia – SP.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 80/2010-MC

Brasília, 8 de março de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária Educacional e Cultural 
de Comunicação, no Município de Paracatu, Estado de 
Minas Gerais, explore o serviço de Radiodifusão comu-
nitária, em conformidade com o caput do art. 223, da 
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
Radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da Radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.000435/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 391, DE 24 DE JUNHO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço, de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53710.000435/99 e do 
PARECER/MC/CONJUR/PAS/Nº 0792 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Educacional e Cultural de Comunicação 
com sede na Rua da Contagem, s/nº – Chácara Nova 
Holanda – Bairro Paracatuzinho, no Município de Pa-
racatu, Estado de Minas Gerais, para executar serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17º14’17”S e longitude em 
46º54’11”W, utilizando a firequência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 330, DE 2011 

(Nº 3.074/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Radiodifusão 
De São João do Sul – SC para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São João do Sul, Estado de Santa 
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 969, de 20 de novembro de 2009, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Radiodifu-
são de São João do Sul – SC para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

13ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 17 47433 

radiodifusão comunitária na cidade de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM Nº 360, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 391, de 24 de junho de 2008 – 
Associação Comunitária Educacional e Cultural de 
Comunicação, no Município de Paracatu – MG;

2 – Portaria nº 884, de 19 de dezembro de 2008 
– Associação Comunitária dos Amigos de Fátima, no 
Município de Fátima – TO;

3 – Portaria nº 898, de 22 de dezembro de 2008 
– Fundação Rádio Educativa de Barcelona, no Muni-
cípio de Caravelas – BA;

4 – Portaria nº 901, de 22 de dezembro de 2008 
– Instituição Missionária Vida Nova, no Município de 
Salvador – BA;

5 – Portaria nº 906, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Beneficente Educativa Novo Horizonte, 
no Município de Guarulhos – SP;

6 – Portaria nº 917, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural de Rádio Comunitária do Ria-
cho Fundo II – Candango FM, na localidade de Riacho 
Fundo II – DF;

7 – Portaria nº 984, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural Comunitária Ponte Alta, no Mu-
nicípio de Guarulhos – SP;

8 – Portaria nº 1.035, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação dos Moradores do Conjunto Alto da Paz, 
no Município de Fortaleza – CE;

9 – Portaria nº 857, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Desportiva do Parma Atlético Clube, no 
Município de São Miguel do Gostoso – RN;

10 – Portaria no 870, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária dos Amigos da Cidade de 
Iuiu, no Município de Iuiu – BA;

11 – Portaria nº 886, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Para o Desenvolvimento 
de Várzea da Palma, no Município de Várzea da Pal-
ma – MG;

12 – Portaria nº 903, de 11 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural e Artística de Dio-
nísio, no Município de Dionízio – MG;

13 – Portaria nº 944, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Campinaçu, no Município de Campinaçu – GO;

14 – Portaria nº 946, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novas de 
Paz, no Município de Itabira – MG;

15 – Portaria nº 951, de 20 de novembro de 2009 
– ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores 
e Moradoras de Jaborandi, no Município de Jaboran-
di – BA;

16 – Portaria nº 956, de 20 de novembro de 2009 
– Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social e 
Cristão, no Município de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 957, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Monsenhor Manoel Perez Descanps de Ocauçu – SP, 
no Município de Ocauçu – SP;

18 – Portaria nº 961, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural Ramalhense de 
Comunicação, no Município de João Ramalho – SP;

19 – Portaria nº 965, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade 
de Alto Piquiri, no Município de Alto Piquiri – PR;

20 – Portaria nº 969, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de São João 
do Sul – SC, no Município de São João do Sul – SC;

21 – Portaria nº 992, de 1º de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Xaxinense, 
no Município de Xaxim – SC;

22 – Portaria nº 1.004, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação de Radiodifusão Comunitária Edu-
cativa de Balneário Gaivota, no Município de Balneário 
Gaivota – SC;

23 – Portaria nº 1.010, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Cultural, Comunitária e Social Au-
rieense, no Município de Áurea – RS;

24 – Portaria nº 1.012, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Sócio – Cultural Ibipetuba – ASCIB, 
no Município de Santa Rita de Cássia – BA;

25 – Portaria nº 71, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária e Cultural Alto Xingu, no 
Município de São Félix do Xingu – PA;

26 – Portaria nº 72, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação de Rádio Comunitária de Miguel Perei-
ra – ARCOMP, no Município de Miguel Pereira – RJ;

27 – Portaria nº 73, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Rádio Comunitária Vale do Jurigue, no 
Município de Pedra Preta – MT;

28 – Portaria nº 74, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária de Rádio São João, no Mu-
nicípio de Torres – RS;
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29 – Portaria nº 128, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Geraldo de Oliveira de Jaupaci 
Goiás, no Município de Jaupaci – GO;

30 – Portaria nº 129, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Pedreira do Instituto, no Município de Itabira – MG;

31 – Portaria nº 130, de 11 de março de 2010 – 
Associação de Amigos e Colaboradores do Parque, 
no Município de São Mateus – ES;

32 – Portaria nº 131, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Atendimento Social e 
Assistencial Marcondense, no Município de Alfredo 
Marcondes – SP;

33 – Portaria nº 149, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Guiratinga, no Município de Guiratinga – MT;

34 – Portaria nº 167, de 24 de março de 2010 
– Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMI), no 
Município de Serra dos Aimorés – MG;

35 – Portaria nº 223, de 25 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Beneficente de Xanxerê – SC, 
no Município de Xanxerê – SC;

36 – Portaria nº 224, de 25 de março de 2010 
– Rádio União Comunitária, no Município de Criciú-
ma – SC;

37 – Portaria nº 227, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Radiodifusora Dona Francisca, 
no Município de Dona Francisca – RS;

38 – Portaria nº 230, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária a Voz de Grussaí, no Muni-
cípio de São João da Barra – RJ;

39 – Portaria nº 231, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária dos Moradores de Tartarugal-
zinho, no Município de Tartarugalzinho – AP;

40 – Portaria nº 240, de 26 de março de 2010 – 
Associação Liberdade de Cultura e Comunicação, no 
Município de Seberi – RS;

41 – Portaria nº 241, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Arroio do 
Padre, no Município de Arroio do Padre – RS; e

42 – Portaria nº 243, de 26 de março de 2010 – 
Associação Cultural Cafelandense, no Município de 
Cafelândia – SP.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 1.080/2009 – MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de São João do Sul – SC, no Município de 
São João do Sul, Estado de Santa Catarina, explore o 

serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.037.588/07, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 969, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.037.588/07 
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 2154 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão de São João do Sul – SC, 
com sede na Praça da Matriz, s/nº, Sala 5 – Centro, 
Município de São João do Sul, Estado de Santa Catari-
na, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29º13’28”S e longitude em 
49º48’21”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 331, DE 2011 

(Nº 3.097/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Imprensa S/A para ex-
plorar serviço de Radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 480, de 12 de setembro de 2006, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 10 de maio de 2004, a 
permissão outorgada à Rádio Imprensa S/A para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de Radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 362, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 480, de 12 de setembro de 2006 – 
Rádio Imprensa S/A, no Município de São Paulo – SP;

2 – Portaria nº 652, de 31 de agosto de 2009 – 
Guararapes Metropolitana FM Ltda., no Município de 
Jaboatão dos Guararapes – PE;

3 – Portaria nº 655, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., no Município 
de Campina Grande – PB;

4 – Portaria nº 759, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio 96 FM Ltda., originariamente Rádio Caiapó 
Ltda., no Município de Rio Verde – GO;

5 – Portaria nº 916, de 18 de novembro de 2009 
– Sociedade Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda., no 
Município de Osvaldo Cruz – SP;

6 – Portaria nº 935, de 19 de novembro de 2009 
– Rede Valeparaibana de Radiodifusão Ltda., no Mu-
nicípio de Taubaté – SP;

7 – Portaria nº 943, de 19 de novembro de 2009 – 
Rádio Itapema FM de São Paulo Ltda., originariamente 
Rádio Manchete Ltda., no Município de São Paulo – SP;

8 – Portaria nº 959, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Andaiá Ltda., no Município de Santo Antônio 
de Jesus – BA;

9 – Portaria nº 1.038, de 28 de dezembro de 2009 
– Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda., no Município 
de Pedro II – PI;

10 – Portaria nº 1.041, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede MS Integração Rádio e Televisão Ltda., 
no Município de Campo Grande – MS;

11 – Portaria nº 45, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Norte Sul Radiodifusão Ltda., originariamente Rádio 
Universal Ltda., no Município de Porto Alegre – RS e

12 – Portaria nº 98, de 11 de março de 2010 – 
Fundação L’Hermitage, originariamente Rádio Del Rey 
Ltda., no Município de Belo Horizonte – MG.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 972/2009 – MC

Brasília, 23 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53000.022922/2004, acompanha-
do de Portaria, que renova permissão outorgada à 
Rádio Imprensa S.A. para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de Radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, por dez anos, a partir de 1º 
de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 47.247, 
de 17 de novembro de 1959, publicado no Diário Ofi-
cial da União em 1º de junho de 1960, renovada pela 
Portaria nº 265, de 19 de março de 2002, publicada 
em 29 de abril de 2002, aprovada pelo Decreto Legis-
lativo nº 188, de 2005, publicado no Diário Oficial da 
União em 11-4-2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
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é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Cabe esclarecer que os autos retornaram da 
Casa Civil da Presidência da República para cumpri-
mento das novas determinações que passaram a ser 
exigidas ao deferimento do pleito. Sendo assim, após 
o exame da nova documentação, os órgãos técnicos 
e a Consultoria Jurídica deste Ministério se manifes-
taram favoravelmente ao pedido.

5. Desse modo, já houve expedição da compe-
tente Portaria nº 480, de 12 de setembro de 2006, pu-
blicada no Diário Oficial da União em 4 de outubro 
2006, a qual renovou a outorga a partir do dia 1º de 
maio de 2004.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 480, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.022922/2004, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 1º de maio de 2004, a permissão outorga-
da à Rádio Imprensa S/A., pelo Decreto nº 47.247, de 
17 de novembro de 1959, publicada no Diário Oficial 
da União de 1º de junho de 1960, para explorar, sem 
direito de exclusividade, o serviço de Radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de Radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 332, DE 2011 

(Nº 29/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Estrela Polar 
Ltda. para explorar serviço de Radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Maracaí, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 308, de 11 de junho de 2008, que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela Polar 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de Radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Maracaí, Estado 
de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 630, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão sonora em frequência modulada, con-
forme os seguintes atos:

1– Portaria nº 698, de 29 de dezembro de 2005 
– Rádio e TV Schappo Ltda., no Município de Impe-
ratriz – MA;

2 – Portaria nº 178, de 3 de abril de 2006 – JR 
Radiodifusão Ltda., no Município de Água Branca – AL;

3 – Portaria nº 301, de 11 de junho de 2008 – 
Rádio 1030 Ltda., no Município de Nova Guataporan-
ga – SP;

4 – Portaria nº 302, de 11 de junho de 2008 – Em-
presa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda., no Município 
de Vale do Paraíso – RO;

5 – Portaria nº 304, de 11 de junho de 2008 – Rá-
dio Anhanguera de Morro Agudo Ltda., no Município 
de Morro Agudo – SP;

6 – Portaria nº 308, de 11 de junho de 2008 – 
Empresa de Radiodifusão Estrela Polar Ltda., no Mu-
nicípio de Maracaí – SP;

7 – Portaria nº 311, de 11 de junho de 2008 – 
Empresa de Radiodifusão Estrela Polar Ltda., no Mu-
nicípio de Jaboticabal – SP;
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8 – Portaria nº 313, de 11 de junho de 2008 – 
Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda., no 
Município de Breu Branco – PA;

9 – Portaria nº 314, de 11 de junho de 2008 – 
SBC – Radiodifusão Ltda., no Município de Bujaru – PA;

10 – Portaria nº 315, de 11 de junho de 2008 – 
SBC – Radiodifusão Ltda., no Município de Chaves – PA;

11 – Portaria nº 316, de 11 de junho de 2008 – 
Som da Ilha Comércio e Produções Ltda. – ME, no 
Município de Novais – SP;

12 – Portaria nº 317, de 11 de junho de 2008 – 
Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
Município de Capitão Poço – PA;

13 – Portaria nº 318, de 11 de junho de 2008 – 
Canadá Radiodifusão Ltda., no Município de Neves 
Paulista – SP;

14 – Portaria nº 319, de 11 de junho de 2008 – 
Aquidauana Radiodifusão Ltda., no Município de Rio 
Crespo – RO;

15 – Portaria nº 320, de 11 de junho de 2008 – So-
bral & Mayrink Ltda., no Município de Rancharia – SP;

16 – Portaria nº 321, de 11 de junho de 2008 – 
Empresa de Radiodifusão Estrela – Polar Ltda., no 
Município de Itapeva – SP;

17 – Portaria nº 322, de 11 de junho de 2008 – 
Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda., no Muni-
cípio de Seringueiras – RO;

18 – Portaria nº 323, de 11 de junho de 2008 – 
Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda., no Muni-
cípio de Theobroma – RO;

19 – Portaria nº 324, de 11 de junho de 2008 – 
Rádio FM D.A. Ltda., no Município de Guia Lopes da 
Laguna – MS; e

20 – Portaria nº 329, de 11 de junho de 2008 – 
Prisma Radiodifusão Ltda., no Município de Imbé – RS.

Brasília, 6 de agosto de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 398/2008/MC

Brasília, 3 de julho de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 031/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de Radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Maracaí, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de habili-
tação e as propostas técnica e de preço pela outorga das 
entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de 

Radiodifusão, concluiu que a Empresa de Radiodifusão 
Estrela Polar Ltda. (Processo nº 53830.000557/2001) ob-
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que 
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na 
forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 308, DE 11 DE JUNHO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53830.000557/2001, Concor-
rência nº 031/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Empresa de Radio-
difusão Estrela Polar Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
Radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Maracaí, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 333, DE 2011 

(Nº 107/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Mulher Ltda. para 
explorar serviço de Radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 17 de agosto de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a con-
cessão outorgada à Rádio Mulher Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 746, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 17 de agosto de 2010, publicados no Diário Ofi-
cial da União do dia subsequente, que renovam, por 
dez anos, as concessões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de 
exclusividade, serviços de Radiodifusão sonora em 
ondas médias:

1 – Rádio Clube de Pernambuco S.A., no Muni-
cípio de Recife – PE;

2 – Rádio Anhanguera S.A., no Município de 
Goiânia – GO;

3 – Sociedade de Radiodifusão Independente 
de Cruz Alta Ltda., no Município de Cruz Alta – RS;

4 – Rádio Clube de Jacareí Ltda., no Município 
de Jacareí – SP;

5 – Rádio Pontal do Triângulo Mineiro Ltda., no 
Município de Iturama – MG;

6 – Rádio Mulher Ltda., no Município de São 
Paulo – SP; e

7 – Rádio Esperança Ltda., no Município de Por-
to Alegre – RS.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 432/2010 – MC

Brasília, 1º de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em decorrência do retorno dos autos a este 

Ministério, conforme solicitado no Ofício nº 347/2010-
SAG/SAJ, de 20 de abril de 2010, o qual requer a rea-
presentação da proposta anteriormente encaminhada 
à Casa Civil da Presidência da República, consubs-
tanciada pela Exposição de Motivos nº 45, de 2010, 
em face da mudança de titularidade ocorrida nesta 
Pasta, submeto à apreciação de Vossa Excelência os 
inclusos Processos Administrativos, em que a Rádio 

Mulher Ltda. solicita renovação da outorga concedi-
da para explorar serviço de Radiodifusão sonora, em 
ondas médias, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 1º 
de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida por meio da Portaria 
MVOP nº 709, de 13 de agosto de 1953, renovada por 
meio do Decreto nº 91.014, de 27 de fevereiro de 1985.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53830.000150/94 e nº 53000.005277/2004, que cons-
tituem pedidos distintos de renovação. O primeiro refe-
rente ao período de 1994 a 2004, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2004/2014.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente,

DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Mulher Ltda., para explorar serviço de 
Radiodifusão sonora em ondas médias, sem 
direito de exclusividade, no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 26 de junho de 1972, e 
6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e o que consta dos Processos Administrativos 
nºs 53830.000150/94 e 53000.005277/2004,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão ou-
torgada à Rádio Mulher Ltda. pela Portaria MVOP nº 
709, de 13 de agosto de 1953, renovada pelo Decreto 
nº 91.014, de 27 de fevereiro de 1985, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
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sonora em ondas médias, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 13 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – José Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 334, DE 2011 

(Nº 108/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Esperança Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/no de 17 de agosto de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Esperança Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 746, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 17 de agosto de 2010, publicados no Diário Ofi-
cial da União do dia subsequente, que renovam, por 
dez anos, as concessões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de 
exclusividade, serviços de Radiodifusão sonora em 
ondas médias:

1 – Rádio Clube de Pernambuco S.A., no Muni-
cípio de Recife – PE;

2 – Rádio Anhanguera S.A., no Município de 
Goiânia – GO;

3 – Sociedade de Radiodifusão Independente 
de Cruz Alta Ltda., no Município de Cruz Alta – RS;

4 – Rádio Clube de Jacareí Ltda., no Município 
de Jacareí – SP;

5 – Rádio Pontal do Triângulo Mineiro Ltda., no 
Município de Iturama – MG;

6 – Rádio Mulher Ltda., no Município de São 
Paulo – SP; e

7 – Rádio Esperança Ltda., no Município de Por-
to Alegre – RS.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 434/2010 – MC

Brasília, 1º de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em decorrência do retorno dos autos a este 

Ministério, conforme solicitado no Ofício nº 347/2010-
SAG/SAJ, de 20 de abril de 2010, o qual requer a rea-
presentação da proposta anteriormente encaminhada 
à Casa Civil da Presidência da República, consubstan-
ciada pela Exposição de Motivos nº 47, de 2010, em 
face da mudança de titularidade ocorrida nesta Pasta, 
submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso 
Processo Administrativo nº 53000.002833/2004, em 
que a Rádio Esperança Ltda. solicita renovação da 
outorga concedida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em ondas médias, no Município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida, originariamente, à Rá-
dio Alto Taquari Ltda., pela Portaria MVOP nº 61, de 30 
de janeiro de 1956, posteriormente, transferida à Rádio 
Sucesso Ltda., pela Portaria nº 133, de 27 de julho de 
1981, a qual foi autorizada a alterar sua denominação 
social para a atual pela EM nº 23, de 24 de abril de 
1989, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 
de maio de 1989. A renovação mais recente foi deferida 
pelo Decreto de 15 de janeiro 1997, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 16 subsequente, referendado 
pelo Decreto Legislativo nº 696, de 2003, publicado no 
Diário Oficial da União em 9 de outubro de 2003.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.
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5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente,

DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Esperança Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, 
sem direito de exclusividade, no Municí-
pio de Porto Alegre, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6º da 
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e inciso I, do De-
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.002833/2004,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada, originariamente à Rádio Alto Taquari Ltda., 
pela Portaria MVOP nº 61, de 30 de janeiro de 1956, 
posteriormente transferida à Rádio Sucesso Ltda. pela 
Portaria nº 133, de 27 de julho de 1981, autorizada a 
alterar sua denominação para Rádio Esperança Ltda., 
pela Exposição de Motivos nº 23, de 24 de abril de 
1989, renovada pelo Decreto de 15 de janeiro de 1997, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 16 sub-
sequente, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 696, 
de 8 de outubro de 2003, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 17 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 335, DE 2011 

(Nº 114/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Junqueirópolis Ltda. para 
explorar serviço de Radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Junqueirópolis, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de agosto de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada à Rádio Junqueirópolis Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Junqueirópolis, 
Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 747, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Fundação Aldo Carvalho de Comunicação 
Social, originariamente outorgada à Rádio Maguary 
Ltda., no Município de Belém – PA;

2 – Rádio União de João Pinheiro Ltda., no Mu-
nicípio de João Pinheiro – MG;

3 – Rádio Independente Ltda., no Município de 
Lajeado – RS;

4 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, origi-
nariamente outorgada à Rádio Aparecida Ltda., no 
Município de Aparecida – SP;

5 – Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, 
no Município de Goiânia – GO;

6 – Rádio Manchester de Anápolis Ltda., no Mu-
nicípio de Anápolis – GO;

7 – Rádio Serra da Boa Esperança Ltda., no Mu-
nicípio de Boa Esperança – MG;

8 – Rádio Capixaba Ltda., no Município de Vi-
tória – ES;

9 – Rádio Junqueirópolis Ltda., no Município de 
Junqueirópolis – SP;
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Decretos de 5 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

10 – Rádio e Jornais do Ceará S.A., no Município 
de Fortaleza – CE;

11 – Sociedade Rádio Novo Horizonte Ltda., ori-
ginariamente outorgada à Rádio Novo Horizonte Ltda., 
no Município de Novo Horizonte – SP;

12 – Rádio Pérola do Turi Ltda., no Município de 
Santa Helena – MA;

Decretos de 9 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

13 – Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., no Mu-
nicípio de Araçatuba – SP; e

14 – Rádio Federal Ltda., no Município de Nite-
rói – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 363/2010 – MC

Brasília, 21 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o processo administrativo em que a Rádio Junquei-
rópolis Ltda. solicita renovação da outorga concedida 
para explorar serviço de Radiodifusão sonora em on-
das médias, no Município de Junqueirópolis, Estado 
de São Paulo, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º 
de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida pela Portaria nº 341, 
de 16 de abril de 1953, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 29 subsequente e, renovada pelo Decreto 
nº 91.086, de 12 de março de 1985, publicado no Diá-
rio Oficial da União em 13 de março 1985.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

Acompanham o ato os Processos nº 
50830.000226/1994 e nº 53000.006673/2005, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1994/2004, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2004/2014.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 

Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Junqueirópolis Ltda., para explorar ser-
viço de Radiodifusão sonora em ondas 
médias, sem direito de exclusividade, no 
Município de Junqueirópolis, Estado de 
São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e 
6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e o que consta dos Processos Administrativos 
nº 53000.006673/2005 e 50830.000226/1994,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada à Rádio Junqueirópolis Ltda. pela Portaria 
nº 341, de 16 de abril de 1953, renovada pelo Decre-
to nº 91.086, de 12 de março de 1985, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Junqueiró-
polis, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 4 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 336, DE 2011 

(Nº 120/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio Peperi Ltda. 
para explorar serviço de Radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de São 
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 27 de julho de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Sociedade Rádio Peperi Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de Ra-
diodifusão sonora em ondas médias na cidade de São 
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba – RS;
38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-

naus – AM;
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39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopol-
do – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 194/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

Processo Administrativo nº 53000.038214/2003 em que 
a Sociedade Rádio Peperi Ltda. solicita renovação da 
outorga concedida para explorar serviço de Radiodi-
fusão sonora em ondas médias, no Município de São 
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, pelo prazo 
de dez anos, a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida originariamente à Rá-
dio Colmeia Ltda., pela Portaria MVOP nº 729, de 6 
de setembro de 1955, transferida à Sociedade Rádio 
Peperi Ltda., pela Portaria nº 932, de 31 de outubro 
de 1975, renovada pelo Decreto de 13 de maio de 
1997, referendado pelo Decreto Legislativo nº 242, 
de 2009, publicado no Diário Oficial da União em 1º 
de junho de 2009.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 

pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à So-
ciedade Rádio Peperi Ltda., para explorar 
serviço de Radiodifusão sonora em ondas 
médias, sem direito de exclusividade, no 
Município de São Miguel do Oeste, Estado 
de Santa Catarina.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da 
Constituição, e nos termos dos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, 
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.038214/2003,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada originariamente à Rádio Colmeia Ltda. 
pela Portaria MVOP nº 729, de 6 de setembro de 1955, 
transferida à Sociedade Rádio Peperi Ltda. pela Por-
taria nº 932, de 31 de outubro de 1975, renovada pelo 
Decreto de 13 de maio de 1997, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 14 seguinte, aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 242, de 29 de maio de 2009, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
Radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 27 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 337, DE 2011 

(Nº 122/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio São Paulo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 27 de julho de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio São Paulo Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):
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34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba 
– RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopol-
do – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 243/2010 – MC

Brasília, 30 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.046470/2003, em 
que a Rádio São Paulo Ltda. solicita renovação da ou-
torga concedida para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida, originariamente, à Rádio 
Cometa S.A. pela Portaria MVOP nº 709, de 17 de se-
tembro de 1957, renovada e transferida, inicialmente, à 
Rádio Jornal de São Paulo Ltda., pela Portaria nº 155, 
de 7 de fevereiro de 1975, posteriormente, transferida 

à Requerente, pelo Decreto de 29 de dezembro de 
1998, publicado no Diário da União do dia 30 subse-
quente e, renovada pelo Decreto de 30 de março de 
1999, publicado no Diário Oficial da União no dia 31 
de março de 1999, referendado pelo Decreto Legisla-
tivo nº 394, de 2001, publicado no Diário Oficial da 
União em 8 de outubro de 2001.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 
26 de janeiro de 1963, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio São Paulo Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, 
sem direito de exclusividade, no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.046470/2003,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 1º de maio do 2004, a concessão 
outorgada, originariamente, à Rádio Cometa S.A. pela 
Portaria MVOP nº 709, de 17 de setembro de 1957, 
renovada e transferida, inicialmente, à Radio Jornal 
de São Paulo Ltda. pela Portaria nº 155, de 7 de fe-
vereiro de 1975, posteriormente transferida à Rádio 
São Paulo Ltda. pelo Decreto de 29 de dezembro de 
1998, publicado no Diário Oficial da União do dia 30 
subsequente, renovada pelo Decreto de 30 de março 
de 1999, publicado no Diário Oficial da União no dia 
31 seguinte, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 394, 
de 5 de outubro de 2001, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
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ondas médias, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 27 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 338, DE 2011 

(Nº 127/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Notícias Brasileiras Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de Matão, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/no de 28 de julho de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 6 de julho de 2007, a concessão 
outorgada à Rádio Notícias Brasileiras Ltda. para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na cidade de Matão, 
Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;
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26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba – RS;
38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-

naus – AM;
39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-

nicípio de Sobradinho – RS;
40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 

Lins – SP;
41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 

Santa Cruz das Palmeiras – SP;
42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 

Município de Assis Chateaubriand – PR;
43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 

Cajazeiras – PB;
Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 

subsequente):
44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 

Município de São Carlos – SP;
45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 

de Colinas do Tocantins – TO;
46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 

Palotina – PR;
47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente à 

Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopoldo – MG;
48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 

Município de Guarulhos – SP; e
49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-

nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 

Lula da Silva.

EM Nº 313/2010 – MC

Brasília, 17 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.017105/2007, em 
que a Rádio Notícias Brasileiras Ltda. solicita reno-
vação da outorga concedida para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de Matão, Estado de São Paulo, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 6 de julho de 2007.

2. A outorga foi conferida pela Portaria nº 600, 
de 4 de julho de 1977, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 6 subsequente e, renovada pelo Decreto 
de 1º de fevereiro de 2002, publicado no Diário Oficial 
da União no dia 4 subsequente, referendado pelo De-
creto Legislativo nº 142, de 2005, publicado no Diário 
Oficial da União em 8 de abril de 2005.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República,

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Notícias Brasileiras Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias, sem direito de exclusividade, no 
Município de Matão, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da 
Constituição, e tendo em vista o que consta dos arts. 6º 
da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e 6º, inciso I, 
do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e o que 
consta do Processo Administrativo nº 53000.017105/2007,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 6 de julho de 2007, a conces-
são outorgada à Rádio Notícias Brasileiras Ltda. pela 
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Portaria nº 600, de 4 de julho de 1977, renovada pelo 
Decreto de 1º de fevereiro de 2002, publicado no Diá-
rio Oficial da União no dia 4 subsequente, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 142, de 7 de abril de 2005, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de Matão, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 28 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – José Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 339, DE 2011 

(Nº 129/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Norte Sul Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 28 de julho de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a 
concessão outorgada à Norte Sul Radiodifusão Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;
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25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba – RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente à 
Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopoldo – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Nor-
te Sul Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias, sem direito de exclusividade, no 
Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.021577/2003,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a con-
cessão outorgada, originariamente, à Rede Riogran-
dense de Emissoras Ltda. pelo Decreto nº 47.219, de 
12 de novembro de 1959, posteriormente transferida 
à Rede Norte Sul de Comunicação Ltda. pelo Decreto 
nº 94.486, de 17 de junho de 1987, atualmente deno-
minada Norte Sul Radiodifusão Ltda. pela Portaria nº 
21, de 23 de maio de 2001, renovada pelo Decreto de 
12 de fevereiro de 1997, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 13 subsequente, aprovado pelo Decreto 
Legislativo nº 61, de 6 de abril de 2001, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Porto Ale-
gre, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 28 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 340, DE 2011 

(Nº 133/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Jornal A Verdade Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de São 
José, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 28 de julho de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Jornal A Verdade Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias na cidade de São 
José, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;
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13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba – RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopol-
do – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 309/2010 – MC

Brasília, 17 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.047669/2005, em 
que a Rádio Jornal A Verdade Ltda. solicita renovação 
da outorga concedida para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas médias, no Município de São 
José, Estado de Santa Catarina, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida pela Portaria MVOP nº 
887, de 28 de novembro de 1957, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 14 de dezembro de 1957 e, 
renovada pelo Decreto de 14 de agosto de 2001, pu-
blicado no Diário Oficial da União no dia 15 subse-
quente, referendado pelo Decreto Legislativo nº 611, 
de 2004, publicado no Diário Oficial da União em 20 
de agosto de 2004.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
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4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Jornal a Verdade Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias, sem direito de exclusividade, no 
Município de São José, Estado de Santa 
Catarina.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.047669/2005,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão ou-
torgada à Rádio Jornal a Verdade Ltda. pela Portaria 
MVOP nº 887, de 28 de novembro de 1957, renovada 
pelo Decreto de 14 de agosto de 2001, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 15 seguinte, aprova-
do pelo Decreto Legislativo nº 611, de 19 de agosto 
de 2004, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no 
Município de São José, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 28 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 341, DE 2011 

(Nº 137/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Progresso de São Carlos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de São 
Carlos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/no de 4 de agosto de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Progresso de São Carlos Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
São Carlos, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM NO 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
de São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;

6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;
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10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no Municí-
pio de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no Município 
de São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba 
– RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopol-
do – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 241/2010 – MC

Brasília, 30 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.001323/2004, em 
que a Rádio Progresso de São Carlos Ltda. solicita 
renovação da outorga concedida para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de São Carlos, Estado de São Paulo, pelo prazo de 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida pela Portaria MVOP nº 
845, de 7 de novembro de 1957, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 9 subsequente e, renovada pelo 
Decreto de 17 de julho de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 18 subsequente, referenda-
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do pelo Decreto Legislativo nº 88, de 2002, publicado 
no Diário Oficial da União em 17 de maio de 2002.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Progresso de São Carlos Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias, sem direito de exclusi-
vidade, no Município de São Carlos, Estado 
de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.001323/2004,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão ou-
torgada à Rádio Progresso de São Carlos Ltda. pela 
Portaria MVOP nº 845, de 7 de novembro de 1957, re-
novada pelo Decreto de 17 de julho de 2000, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 18 subsequente, 
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 88, de 16 de maio 
de 2002, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no 
Município de São Carlos, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 4 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 342, DE 2011 

(Nº 143/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária, Cultural e de 
Comunicação Social Guglielmo Marconi 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Venha Ver, Estado 
do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária, Cultural e de 
Comunicação Social Guglielmo Marconi para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Venha 
Ver, Estado do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM NO 740, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações outorgadas 
às entidades abaixo relacionadas para executarem, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviços de radiodifusão comunitária, conforme 
os seguintes atos:

1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 – 
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva 
Mosqueiro, no Município de Belém – PA;

2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 – 
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no 
Município de São Paulo – SP;

3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária, Cultural e de Comunicação 
Social Guglielmo Marconi, no Município de Venha 
Ver – RN;

4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 – 
Associação do Bem Estar Sócio Econômico e Cul-
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tural Santanense, no Município de Riacho de San-
tana – RN;

5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Afuá – ASCOA, no Município de Afuá – PA;

6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Co-
munidade Famense de Rádio, no Município de Fama 
– MG;

7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 – 
Associação de Rádio Comunitária de Terra Nova, no 
Município de Terra Nova – PE;

8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa 
FM, no Município de São Gabriel – RS;

9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – As-
sociação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Mon-
tenegro, no Município de Montenegro – RS;

10 – Portaria nº 519, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Catolé do Rocha, no Município de Catolé do Ro-
cha – PB;

11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no 
Município de Pinhal da Serra – RS;

12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Comunicação 
do Chuí, no Município de Chuí – RS;

13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo 
de Oscar Bressane, no Município de Oscar Bressa-
ne – SP;

14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 – 
Fundação Maria Alves Lima, no Município de Teresi-
na – PI;

15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação 
Social, no Município de Trindade do Sul – RS;

16 – Portaria nº 537, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no Município 
de Orós – CE;

17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Educação e Cultura de 
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no Município de 
Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto, 
no Município de Floriano Peixoto – RS;

19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos 
do Vale, no Município de Canudos do Vale – RS;

20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Pom-

peia – ACUDICOP, no Município de Dilermando de 
Aguiar – RS;

21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses, 
no Município de Chapada Gaúcha – MG;

22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São 
Bento das Caldas, no Município de Santa Rita de Cal-
das – MG;

23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Educativa Cristã, no Municí-
pio de Goianá – MG;

24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária, 
no Município de Alvorada – RS;

25 – Portaria nº 588, de 24 de junho de 2010 
– Associação Comunitária Educativa e Social de Na-
talândia (ACESNA), no Município de Natalândia – MG;

26 – Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade 
de Moita Bonita/Sergipe, no Município de Moita Bo-
nita – SE;

27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Tu-
riaçú, no Município de Turiaçú – MA;

28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Brunópolis, no Município de Brunópolis – SC;

29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária São Judas Tadeu, no Município 
de Ibiassucê – BA;

30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Baraúna, no Município de Baraúna – PB;

31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Cultural Radio Comunitária FM Tio Hugo, no 
Município de Tio Hugo – RS;

32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação de Difusão Comunitária Nova Vida, no Muni-
cípio de São José da Vitória – BA;

33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária e Rural do Cruzeiro da Queima-
da, no Município de Irará – BA;

34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Pesquisa 
e Cultura Mipibuense, no Município de São José. do 
Mipibu – RN; e

35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 – 
Associação de Moradores e Agricultores da Comuni-
dade União do Rio Preto da Eva, no Município de Rio 
Preto da Eva – AM.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 481/2010 – MC

Brasília, 11 de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária, Cultural e de 
Comunicação Social Guglielmo Marconi, no Município 
de Venha Ver, Estado do Rio Grande do Norte, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.020626/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 489, DE 31 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.020.626/04 e do 
PARECER Nº 0064/2010/MGT/CGCE/CONJUR-MC/
AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária, Cultural e de Comunicação Social Guglielmo 
Marconi, com sede na Rua Amadeus José de Queiroz, 

nº 93 – Centro, no Município de Venha Ver, Estado do 
Rio Grande do Norte, para executar serviço de radio-
difusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º19’15”S e longitude em 
38º29’30”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 343, DE 2011 

(Nº 170/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural e Social de Novo Cru-
zeiro para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Novo Cruzeiro, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 233, de 25 de março de 2010, que outorga 
autorização à Associação Cultural e Social de Novo 
Cruzeiro para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



47458 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 190/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural e Social de 
Novo Cruzeiro, no Município de Novo Cruzeiro, Estado 
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o caput do art. 223, 

da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.002338/09, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 233, DE 25 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.002.338/09 e do 
PARECER Nº 141 – 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-
-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural 
e Social de Novo Cruzeiro, com sede na Rua Alexan-
dre Bahiano, nº 18 – Bairro Filadélfia, no Município de 
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1995, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográficas com latitude em 17º25’10”S e longitude em 
41º49’44”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 344, DE 2011 

(Nº 171/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Moradores Amigos da Ra-
diodifusão e Cultura para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
São João Batista, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 242, de 26 de março de 2010, que outor-
ga autorização à Associação de Moradores Amigos 
da Radiodifusão e Cultura para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São João Batista, 
Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;
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19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 170/2010 – MC

Brasília, 16 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Moradores Amigos 
da Radiodifusão e Cultura, no Município de São João 
Batista, Estado de Santa Catarina, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.054539/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 242, DE 26 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.054.539/06 e do 
PARECER Nº 0063/2010/MGT/CGCE/CONJUR-MC/
AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Moradores Amigos da Radiodifusão e Cultura, com 
sede na Rua Leopoldina Brasil, nº 845 – Ribanceira 
do Sul, no Município de São João Batista, Estado de 
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º16’27”S e longitude em 
48º50’24”W, utilizando a frequência de 98,3 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 345, DE 2011 

(Nº 174/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Auta 
de Souza para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Macaíba, 
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 296, de 30 de março de 2010, que outorga au-
torização à Associação de Difusão Comunitária Auta de 
Souza para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;
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6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;
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40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 219/2010 – MC

Brasília, 23 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Difusão Comuni-
tária Auta de Souza, no Município de Macaíba, Estado 
do Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.052664/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 296, DE 30 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.052.664/06 e do 
PARECER Nº 156 – 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-
-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Di-
fusão Comunitária Auta de Souza, com sede na Rua 
Leão do Norte, s/nº – Distrito de Traíras, no Município 
de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05º59’13”S e longitude em 
35º29’00”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 346, DE 2011 

(Nº 179/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Cristão Lajinhen-
se para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lajinha, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Cristão Laji-
nhense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Lajinha, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;
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24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 263/2008 – MC

Brasília, 7 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Cristão Lajinhense 
explore o serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lajinha, Estado de Minas Gerais, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.001196/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, 

PORTARIA Nº 397, DE 29 DE ABRIL DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53710.001196/98 e do PARECER/MC/CONJUR/GSL/
Nº 2.349 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Cristão Lajinhense, com sede na Travessa 
Sebastião Cabral, nº 70-A, Centro, no Município de La-
jinha, Estado de Minas Gerais, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º09’22”S e longitude em 
41º37’18”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 347, DE 2011 

(Nº 181/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Cultural e Radiodifusora 
Comunitária de Buritizeiro – MG para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Buritizeiro, Estado de Minas 
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Cultural e Radiodifusora 
Comunitária de Buritizeiro – MG para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Buritizeiro, 
Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações outorgadas 
às entidades abaixo relacionadas para executarem, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviços de radiodifusão comunitária, conforme 
os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;
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10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 
– Associação Painense de Rádio, no Município de 
Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;
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44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 278/2010 – MC

Brasília, 12 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Cultural e Radiodifusora Comu-
nitária de Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.045106/04 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, 

PORTARIA Nº 422, DE 7 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.045106/04 e do PARECER/MC/CONJUR/RPF/
Nº 0857 – 1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural 
e Radiodifusora Comunitária de Buritizeiro – MG, com 
sede na Rua Rodolfo Mallard, nº 643, Centro, Município 
de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17º21’30”S e longitude em 
44º57’42’W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 328 
a 347, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que 
recebeu ofício subscrito pelo Senador Aloysio Nunes 
Ferreira solicitando a regularização de sua presença 
na sessão deliberativa ordinária do dia 31 de outubro 
do corrente.

É o seguinte o Ofício:
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Of. SANF Nº 80/2011

Brasília, 1º de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me a 

minha presença na sessão deliberativa do dia 31 de 
outubro, passado.

Estive no Plenário da Casa, no início da manhã, 
por volta das oito horas, quando constava do painel 
que a sessão seria “Não Deliberativa”, como de praxe 
nas segundas-feiras. Alertei o pessoal do Plenário que 
havia sido informado que, excepcionalmente, teríamos 
sessão deliberativa, mas até a minha saída não havia 
sido alterado o status do painel.

Solicito os préstimos de Vossa Excelência para re-
gularizar minha presença pelo inusitado do fato ocorrido.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos 
de estima e consideração, colocando-nos a disposição.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência determina que seja devidamen-
te regularizado o registro de comparecimento do Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, conforme o expediente 
encaminhado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra, Senadora Marinor Brito.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem. Eu queria me inscrever pela Liderança do PSOL 
e para uma comunicação inadiável. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É a primeira inscrita em ambos.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu sou 
a segunda para...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Peço 
minha inscrição pela Liderança do PV.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela Liderança.

Com a palavra o Senador Magno Malta, como 
orador inscrito, pelo tempo regimental.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Por 
permuta, não é?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não, por cessão do Senador Geovani Borges.

Já chamo o próximo orador, Senador Mozarildo 
Cavalcanti. O seguinte é o Senador Jorge Viana, sem-
pre considerando as alternâncias da Senadora Marinor 
e do Senador Paulo Davim.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público que 
nos acompanha pelos meios de comunicação desta 
Casa, eu havia prometido ao povo do meu Estado e, 
aqui desta tribuna, ao povo do Rio de Janeiro lutar até 
o final pelo que é justo, pelo que é decente e em res-
peito à Constituição brasileira, à Carta Magna, que é 
a lei maior deste País.

Senadora, o art. 60 da Constituição foi duramente 
afrontado e violado com o relatório do Senador Vital 
do Rêgo. 

Existe, no ordenamento jurídico brasileiro, uma 
coisa chamada cláusula pétrea. É uma garantia cons-
titucional inquebrável, inviolável, até que se convoque 
uma Constituinte para, especificamente, tratar desse 
assunto. 

Nós não temos pena de morte neste País, não 
temos prisão perpétua. Deveríamos ter para pedófilos 
e narcotraficantes, sim. Quem sabe seja hora de redis-
cutir tudo isso, porque é uma garantia, uma cláusula 
pétrea. Eu não concordo que um macho de 16 ou 17 
anos que mata, estupra e sequestra seja tratado como 
menino, mas é uma cláusula pétrea, é uma conquista. 
Só uma Constituinte pode mudar.

Assim também ocorre em relação ao pacto fede-
rativo. É cláusula pétrea, art. 60. Não se pode violar. 
E o que o Senado votou aqui foi uma violação ao art. 
60. O pacto federativo foi arranhado. Os Estados pro-
dutores que estão protegidos pela Constituição foram 
duramente vilipendiados ou, por que não dizer, estu-
prados por um relatório. Que me perdoe o Senador 
por quem tenho respeito, que é muito digno, mas o 
relatório dele chega aos raios da brincadeira, da piada 
de mau gosto até. 

Veja só, Senador Cafeteira. Por exemplo, no pacto 
federativo, do Fundo de Participação dos Estados, o 
seu Estado recebe 17%; o meu recebe 5%. E ainda se 
tome o royalty do petróleo e divida com quem recebe 
15%, 17% em detrimento de quem recebe 5%. Estou 
falando de pacto federativo, de Fundo de Participação 
dos Estados, de Fundo de Participação dos Municípios.

Nós, então, nos levantamos contra essa indig-
nidade, manifestando-nos – e eu continuo me mani-
festando – e apelando à Presidente da República, no 
caso do meu Estado, a quem ela estendeu a mão num 
momento muito duro, para ajudar a salvar, como Pre-
sidente, como Diretora-Geral da empresa de que ela 
foi gerente por oito anos, a empresa chamada Brasil, 
fazendo uma antecipação de royalties de petróleo que 
mudou o curso da vida do Estado do Espírito Santo. 
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É preciso que o Brasil entenda – e, graças a 
Deus, começou a entender – que royalty é uma coisa, 
petróleo é outra. A riqueza que está no subsolo a todos 
pertence. Não vou cansar de dizer isso aqui, desta tri-
buna, e para o Brasil. Mas os royalties pertencem ao 
Espírito Santo, os royalties pertencem ao Rio de Ja-
neiro. Por quê? Porque royalty não é petróleo; royalty é 
pagamento de passivo ambiental, royalty é pagamento 
de passivo social. 

Quando falo de passivo ambiental, gostaria de 
lembrar às pessoas que acompanham a vida do mundo, 
as catástrofes e as tragédias do mundo que, após 11 
de setembro e o ataque terrorista às Torres Gêmeas, 
a catástrofe seguinte aconteceu, Senador Cristovam, 
no Golfo do México. O que foi que aconteceu no Golfo 
do México, Senadora Ana Amélia?

No Golfo do México, aconteceu um grande vaza-
mento. Uma válvula estourou, e ninguém sabia como 
deter. Tudo que está sendo feito, toda providência que 
foi tomada, ainda hoje... Existem coisas que não se 
recuperam; tenta-se remediar, porque o que esse va-
zamento do México causou de transtorno à fauna, à 
flora, à vida marinha, à vida das pessoas no Golfo do 
México é irrecuperável. Alguns calculam que serão ne-
cessários milhares de anos para que algumas coisas 
possam se recompor, e, do ponto de vista social, eles 
estão tentando remediar as perdas com o dinheiro dos 
royalties, até porque nos Estados Unidos é diferente. 
Lá, quando se descobre uma riqueza perecível, uma 
mina de ouro, por exemplo, o dinheiro do royalty não 
pode ser gasto. No dia em que essa mina encerra as 
suas atividades, o dinheiro começa a ser usado para 
poder tentar refazer ou minimizar os prejuízos que 
ocorreram com a exploração do ouro.

Deus sabe o que faz. É tudo o que nós não que-
ríamos.

Quando o projeto do Senador Vital do Rêgo ia ser 
votado, ao fazer o meu discurso – aliás, eu já falava isto 
muito antes –, eu disse: “Srs. Senadores, os senhores 
se lembram do vazamento do Golfo do México? Ima-
ginem se essa catástrofe acontecesse aqui. Quem iria 
nos socorrer? O Rio Grande do Norte? Minas Gerais? 
Sergipe? São Paulo? Maranhão? Rio Grande do Sul, 
do Ibsen Pinheiro? Correriam aqui para tirar parte do 
seu orçamento e nos socorrer caso houvesse um va-
zamento? É claro que não viriam”. Agora aconteceu.

O vazamento do petróleo da Chevron, 
Campos, Brasil.

Causa-me profunda estranheza, nesta 
semana, ter passado praticamente desper-
cebida a notícia de um grande vazamento de 

petróleo ocorrido na Bacia de Campos, em 
campo operado pela empresa norte-americana.

Tal vazamento vem ocorrendo desde 
quarta-feira passada [olhem só] e, embora 
não pareça ser de grandes proporções, no 
momento em que escrevo [isto foi escrito à 
noite no blog do Pedro Migão] estava se come-
çando [diz a empresa] a controlar. A empresa 
norte-americana alega que 18 navios foram 
enviados para conter o vazamento.

Se há 18 navios para conter um vazamento é 
porque a proporção é muito grande. As informações 
que são dadas, Senador Cristovam, não traduzem a 
verdade do que está acontecendo na Bacia de Cam-
pos. E a Bacia de Campos, Senadora Marta Suplicy, 
Senador Pedro Taques, faz divisa com o meu Estado.

Quando eu fazia aquele discurso, Senador Pedro, 
e chamava a atenção para o vazamento do Golfo do 
México, o vazamento aconteceu aqui. 

Ontem eu vi algumas imagens e algumas expli-
cações na televisão sobre as boias que estão sendo 
colocadas para recolher o óleo. Ainda não se pode me-
dir a dimensão do problema causado à vida marinha. 
Não se pode ainda saber a dimensão do problema, 
porque não foi medido, causado à população de Cam-
pos, à população litorânea e à população do Estado 
do Espírito Santo, ainda que não tenha sido na areia 
da praia. A informação oficial da empresa é de que o 
vazamento foi de cerca de 880 barris de petróleo em 
uma mancha de óleo de 160 quilômetros quadrados.

Senador Pedro Taques, agora queria convidar 
o Rio Grande do Sul, queria convidar Ibsen Pinheiro, 
queria convidar o Estado do Pará, queria convidar o 
seu Estado do Mato Grosso a fazer uma vaquinha no 
orçamento. Eu quero convidar a Paraíba, do Senador 
Vital do Rêgo. Agora chegou a hora de Brasília, chegou 
a hora de São Paulo, de juntar parte do orçamento de 
cada um para vir nos socorrer nesse passivo ambien-
tal, nesse passivo social que neste momento ocorre 
na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, divisa com 
o meu Estado do Espírito Santo. Agora vamos refle-
tir, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. O 
petróleo é de todos, agora o vazamento também tem 
que ser. O passivo ambiental tem que ser. Pau que 
dá em Chico dá em Francisco. Não estão querendo 
os royalties? Agora vamos nos juntar e dividir parte 
dessa despesa. Seria a hora de um bom discurso do 
Senador Vital do Rêgo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Permite-me um aparte, Senador?
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O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Senador, já 
lhe concedo.

Realmente essa é a hora de todos nós nos jun-
tarmos para socorrer. São 880 barris, óleo espalhado 
num raio de 160 quilômetros. E as informações não 
são verdadeiras. Continua vazando, continua vazando, 
continua vazando. 

Alguém que vai à rua e vende royalties como os 
do petróleo não está sendo honesto consigo mesmo. 
Sabe que não está falando a verdade, sabe que não 
está sendo honesto com as pessoas que estão ouvindo. 

Nós temos mil maneiras. A emenda do Dornel-
les chamava para taxar as petroleiras. Essa petrolei-
ra, por exemplo, não é taxada em nada, assim como 
a Petrobras também não é. Aumentar ou taxar quem 
não é taxado? Por exemplo, aumentar os royalties 
da mineração, que são baixos, os royalties da ener-
gia. O seu Estado, Senadora Marinor, recebe royalty 
de energia. E os royalties de energia são baixos, são 
muito pequenos para a destruição ambiental que se 
fez quando se construíram as usinas.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Fora do micro-
fone) – ...hidrelétricas. Então, quem recebeu royalties 
da energia foi o seu Estado. A destruição ficou lá, não 
ficou no Espírito Santo, está correto, mas tinha que 
levantar, precisava receber um pouco mais. É peque-
no, é pequeno.

Agora, buscar número na Internet para mentir 
para a população brasileira? É por isso que, baseado 
nesse vazamento, que nós não queríamos que tives-
se acontecido, mas aconteceu... Quem sabe Deus, 
em boa hora, para chamar a Presidente para refletir...

Aliás, o Governador do meu Estado, Renato Ca-
sagrande, vai estar daqui a pouco com a Presidente 
Dilma, que, no seu conselho, levantou a voz e disse: 
“Eu reabro o debate dos royalties” e chegou para mim, 
pessoalmente, e disse: “Magno, nós vamos reabrir o de-
bate. Fique calmo, porque o Senado passou do limite”.

Que coisa boa! Que mulher corajosa! Certamen-
te, essa é a luz no final do túnel para todos nós, que 
esperamos que se faça justiça com dignidade em re-
lação a um assunto tão sério com dois Estados que 
não podem perder...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Fora do mi-
crofone) – ...e pagar o preço por serem produtores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O tempo se esgotou, Senador.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eu pediria um minuto.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, vamos fazer o seguinte: concedo mais 
dois minutos, um minuto para o Senador Cristovam 
e um minuto para V. Exª concluir, impreterivelmente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT –DF) – 
Vou medir o tempo de um minuto.

Senador Magno Malta...
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu gostei 

mais porque a Presidente me chamou de doutor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– Senador Magno, não vou polemizar nem discutir a 
distribuição geográfica dos royalties; eu só me preo-
cupo em como eles vão ser usados em cada um dos 
Estados. Eu apoiaria cem por cento para o Espírito 
Santo se fosse tudo para um investimento que nunca se 
acabasse, que é educação e inovação. Essa discussão 
é outra. Agora, eu queria dizer que nós não podemos 
pegar os royalties do povo do Espírito Santo para pa-
gar os desastres ecológicos causados por empresas.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Que não 
são taxadas.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Isso. Isso tem que ser pago pelas empresas. No Golfo 
do México, como o senhor falou, a British Petroleum vai 
ter que recuperar tudo e pagar uma multa de US$200 
bilhões. Então os royalties não podem ser justificados 
por causa dos desastres ecológicos; esses têm que 
ir para a conta das empresas, seja a Petrobras, seja 
outra empresa, nacional ou estrangeira.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Fora do mi-
crofone.) – Infelizmente, no Brasil não é assim, elas 
não são taxadas. 

O senhor falou em duas coisas: educação, que 
não é perene, e ciência e tecnologia. Quero lhe dizer 
que lá no Espírito Santo o royalty é usado assim, é do 
que os prefeitos se valem e o Estado se vale. Lá tem 
Fundap e tem royalties para construir escolas, para 
criar a possibilidade de se levarem as crianças para 
a escola.

Tem sido a valia, o meio de amparo do Estado e 
dos prefeitos. Sem isso, tudo o que o senhor defende 
vai por água abaixo lá no meu Estado. São os royal-
ties que têm proporcionado isso a um Estado que não 
tem minério nem energia, mas tem bacias de petró-
leo. E royalty, V. Exª sabe mais do que eu – porque é 
doutor e é sabido, eu nem doutor nem sabido sou –, 
não é petróleo.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Srª Presidente. Gostaria de inscrever-
-me, como segundo inscrito, para uma comunicação 
inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito.

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito pela 
Liderança do PSOL. 

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, aqueles que nos ouvem pela TV Se-
nado, vou usar o horário da Liderança para falar so-
bre a votação do Código Florestal. Na sequência, vou 
tratar de uma questão relativa à Amazônia, ao Banco 
da Amazônia. 

Ocupo esta tribuna no dia de hoje com a preocu-
pação dos rumos do debate que ora acontece no Sena-
do Federal sobre o Código Florestal Brasileiro, que tem 
tomado muito o nosso tempo e a nossa preocupação. 
Na semana passada, na audiência conjunta das Co-
missões de Agricultura e Reforma Agrária e de Ciência 
e Tecnologia, o relatório do Senador Luiz Henrique foi 
aprovado pelos Senadores presentes na Comissão. Fiz 
questão de registrar, e reafirmo, o meu voto contrário 
ao texto aprovado. Assim o fiz por compreender que o 
Brasil possui, até hoje, uma das legislações ambien-
tais mais avançadas do mundo, mas deixará de tê-la 
caso o projeto aprovado nas Comissões seja também 
aprovado amanhã pela Comissão de Meio Ambiente 
e posteriormente pelo Plenário do Senado Federal.

Por trás do discurso da base governista e dos se-
tores que representam o agronegócio, os desmatadores 
deste País, que dizem que o pequeno agricultor e a 
agricultura familiar estão sendo alvo da preocupação 
do debate do novo Código Florestal, quero dizer que 
isto não é verdade. Os interesses nefastos da explora-
ção predatória dos recursos naturais ainda disponíveis 
no Brasil são o pano de fundo dessa mobilização que 
tem acontecido no Congresso Nacional.

Apesar da instituição do Código Florestal nos 
anos 60, ao longo das últimas décadas, a busca pelo 
lucro fácil levou a inúmeras violações à lei, com au-
mento do desflorestamento e a devastação de vários 
biomas. Do bioma mata atlântica, por exemplo, restam 
apenas 7% da sua cobertura original. Na Amazônia, 
cerca de 20% do território já foi derrubado com ação 

de madeireiras e expansão da chamada fronteira agrí-
cola. Para conter esse processo, foram feitos ajustes à 
legislação ambiental, restringindo as condições para 
a exploração do território. 

Senador Cristovam, depois da discussão e apro-
vação do novo texto do Código Florestal na Câmara 
Federal, houve nada mais, nada menos, que um au-
mento no desmatamento de 146%. Só no Mato Grosso, 
81%; no Pará, 25%. Esses dados são do Incra. Este 
aumento ocorreu no mês de abril e no mês de maio, 
coincidindo com o debate do Código Florestal na Câ-
mara Federal.

Uma das medidas de proteção adotadas com as 
mudanças na legislação ambiental foi a determinação 
de que a área de reserva legal de cada propriedade 
deveria ser averbada, isto é, registrada em cartório. 
Caso essa área já tenha sido devastada, caberia ao 
proprietário repô-la. Portanto, o Decreto nº 6.514, de 
2008, determinou como prazo para a averbação do 
reserva legal o dia 22 de janeiro de 2009, ou seja, a 
partir de 2009, a legislação de proteção ambiental es-
taria regulamentada e dotada de capacidade de multar 
os proprietários que não a respeitasse.

Mesmo com a prorrogação desse prazo pelo 
Decreto nº 7.029, surgiram resistências, obviamen-
te, à medida. Os defensores das mudanças no atual 
Código Florestal argumentam que, com a entrada em 
vigor desta regra, a imensa maioria dos pequenos 
produtores estaria na ilegalidade. No entanto, Senador 
Cristovam, uma pesquisa da Escola de Engenharia da 
USP em São Carlos mostra que 80% – Senador Su-
plicy, do Estado de São Paulo – da área que deveria 
ser averbada, e que pode ser considerada ilegal, no 
Estado de São Paulo, encontra-se...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para concluir, Senadora.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) –... em 
médias e grandes propriedades – para concluir, Se-
nadora –, colocando por terra o discurso falacioso, 
mentiroso dos grandes proprietários que têm tentado 
e conseguido, lamentavelmente, o apoio da Bancada 
governista, para acabar com a possibilidade de reflo-
restamento.

Queria aqui, para concluir, Senadora Marta Su-
plicy, agradecendo a gentileza de V. Exª, dizer que, 
amanhã, na Comissão de Meio Ambiente, vou seguir 
a mesma conduta dos meus companheiros Ivan Valen-
te, Chico Alencar e Jean Wyllys, da Câmara Federal. 
Vou votar contra...
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(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tem mais cinco minutos. 

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... a 
proposta do Código Florestal – para concluir, Srª Pre-
sidente –, porque entendo que o que está em jogo é 
o futuro das florestas e das futuras gerações. E, em 
nome deles, digo não a esse projeto de Código Flo-
restal que quer privilegiar os interesses do agronegó-
cio, os interesses dos desmatadores, dos que não têm 
consciência ambiental, dos que não pensam na vida 
do povo brasileiro, na qualidade de vida do povo bra-
sileiro e das futuras gerações do Brasil e do mundo.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Marinor.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 

por cessão do Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora 
Marta Suplicy.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, Srª Presidenta, cheguei, no último 
domingo, de uma viagem que fiz a Cuba, onde tive 
a oportunidade de estar por três dias, Senador Ana 
Amélia, conhecendo um pouco não só da realidade 
daquele país, de que já tinha conhecimento, mas ve-
rificando as transformações que a imprensa brasileira 
e do mundo inteiro vêm divulgando e que estão sendo 
operadas pelo governo daquele país.

Vi um outro país, Srª Presidenta. Vi um país mais 
renovado, vi um país que mudou e que teve mudanças 
profundas de alguns anos para cá. Mais importante 
do que o que vimos lá é que, com essas mudanças 
operadas pelo governo, possibilitando a abertura de 
negócios privados por parte daqueles que, na sua 
grande maioria, trabalham para o Estado cubano, não 
tenho dúvida nenhuma de que, daqui a um ano, have-
rá uma grande transformação naquele país, que será 
uma outra nação.

Com muita alegria, no mesmo período em que 
estávamos lá – eu, o presidente nacional do meu par-
tido, o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, 
e uma comitiva –, chegou a Cuba o Ministro do De-
senvolvimento Agrário do Brasil, que iria tratar com o 
governo cubano de acordos entre o Brasil e Cuba. Vá-
rios acordos estão em andamento, como, por exemplo, 
a presença da Embrapa Soja naquele país, além de 
outros acordos que deverão, em breve, ser assinados 
entre o Governo brasileiro e o Governo de Cuba.

Srª Presidenta, voltarei à tribuna deste plenário 
para tratar especialmente e exclusivamente sobre a 
questão de Cuba. Considero muito importante o refor-
ço, o fortalecimento das relações que o Brasil mantém 
com aquele país e acho que é uma experiência única 
vivida no mundo e que, de nossa parte, merece total 
atenção. Afinal de contas, não estamos falando de um 
país qualquer; estamos falando de uma pequena ilha 
que, há mais de 50 anos, procura trilhar o seu próprio 
caminho, livre de mandonismos, livre de qualquer in-
tervenção de qualquer país. Todos sabemos da histó-
ria de Cuba, que, mesmo após a sua independência, 
ficou muito ligada e explorada pelo governo norte-
-americano, pelo governo dos Estados Unidos, e, há 
mais de 50 anos, os cubanos procuram resolver as 
suas questões de forma autônoma, de forma soberana. 
Muitas mudanças estão sendo operadas, e sentimos, 
no dia a dia daquele povo, daquela gente, a grande 
perspectiva que eles têm no desenvolvimento do país 
e, assim, na própria melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Aliás, eles têm um IDH que se destaca den-
tro do nosso continente americano e caribenho, têm 
uma situação de saúde que é exemplo para o mundo 
inteiro. Mas depois volto à tribuna para falar desse as-
sunto, Srª Presidente.

Quero neste momento dizer também que, no final 
de semana, reuni-me com sindicalistas dirigentes do 
sindicato dos bancários do meu Estado do Amazonas 
e representantes sindicais do Banco da Amazônia. 
Ocorre que a greve acabou na maioria dos bancos, 
na quase a totalidade dos bancos que estavam em 
greve. Quase todos os bancários e as bancárias de 
todo o Brasil já acabaram sua greve, porque fizeram 
as devidas negociações, seja com os bancos públicos, 
seja com os bancos privados. Isso não ocorreu com o 
Banco da Amazônia. E aqui vejo a Senadora Marinor, 
que é do Estado do Pará, onde fica a sede do Banco 
da Amazônia, e o Senador Pedro Taques também, que 
vem do Mato Grosso, que também é um Estado onde 
trabalha e atua fortemente o Banco da Amazônia.

Os empregados do Banco da Amazônia, dife-
rentemente dos demais bancos privados ou públicos, 
infelizmente não acabaram a sua greve, não encerra-
ram a sua greve e continuam em greve até hoje. Es-
tou aqui com a cópia de um documento que recebi, 
na última segunda-feira, do sindicato dos bancários e 
dos representantes do Banco da Amazônia, através da 
Associação dos Empregados do Banco da Amazônia 
(AEBA), um longo documento que encaminharam no dia 
9 deste mês de novembro à Presidenta da República 
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Dilma Rousseff, em que levantam todas as questões 
que os preocupam neste momento.

E, Presidenta Marta, lendo com muita atenção e 
ouvindo o relato de todos os servidores durante a nos-
sa reunião, percebi que as reivindicações dos traba-
lhadores do banco vão muito além das reivindicações 
salariais e das boas condições de trabalho. A preocu-
pação maior que todos eles apresentam é quanto ao 
próprio futuro do Banco da Amazônia como um banco 
de desenvolvimento regional muito importante.

Então, é essa preocupação que trago à tribuna 
desta Casa, Srª Presidente, e, desde já, solicito que 
todo este documento encaminhado por eles à Presiden-
ta Dilma Rousseff seja incluído nos Anais desta Casa. 

Dizia eu que, diferentemente das direções de 
outros bancos, inclusive do próprio Banco do Brasil, 
que conversaram durante o período de negociação, 
o que propiciou a conclusão da greve nesses outros 
bancos, a postura da direção do Banco da Amazô-
nia, segundo os seus servidores, foi completamente 
diferenciada, dissonante da prática das direções dos 
demais bancos.

Segundo os servidores, a direção do Basa ignorou 
a via negocial com a representação dos trabalhado-
res e tratou de criminalizar a greve dos empregados. 
E também, Srª Presidente, logo em seguida, ajuizou o 
dissídio perante o Tribunal Superior do Trabalho, TST. 
Sem sequer haver esgotado a primeira via da nego-
ciação, o dissídio foi ajuizado por parte da direção do 
banco. Tanto que o banco pediu também a ilegalidade 
da greve, que não foi decretada ilegal. Pelo contrário, 
foi decretada legal. E há uma audiência marcada para 
a próxima sexta-feira, dia 18, aqui em Brasília, no TST, 
para tratar dessas negociações entre os servidores e 
a direção do Banco da Amazônia.

Eu quero daqui fazer um apelo, um apelo à dire-
toria do banco, em especial ao seu diretor-presidente, 
Dr. Abdias, para que mude de prática, que negocie com 
os trabalhadores, que procure uma mesa de avaliação 
da própria questão funcional e dos resultados obtidos 
pelo banco nesses últimos anos.

Quero lembrar aqui que, em 2004, segundo 
os servidores, eles viveram problemas graves, pro-
fundos. Um deles foi a perda de aproximadamen-
te R$400 milhões da carteira de investimentos do 
banco, de recursos que estavam depositados no 
Banco Santos. Com a falência do Banco Santos, fo-
ram aproximadamente R$400 milhões que perdeu 
o Banco da Amazônia.

Um segundo problema, gerencial, de gestão, 
levantado pelos servidores: no mesmo ano de 2004, 

foi contratada a empresa Cobra, para atualizar a base 
tecnológica do banco e, assim, criar novas condições, 
propiciando um salto na disputa do mercado bancário. 
Infelizmente, apesar dessa contratação feita em 2004, 
segundo eles, o banco ainda vive um apagão, um co-
lapso tecnológico, Srª Presidente. Nesse período, mais 
servidores foram dispensados ou voluntariamente dei-
xaram os seus cargos do que os que foram contrata-
dos. Em 2007, eram 3.107 servidores; hoje, são 2.968 
servidores. Uma perda significativa. Enquanto deveria 
aumentar, está diminuindo o quadro funcional.

E aí eles levantam uma série de problemas, Srª 
Presidente. A ineficiência nas agências; o fechamento 
de agências do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, o que 
prejudica; o desvio até da função do banco, que hoje 
tem mais recursos aplicados no mercado financeiro 
do que disponibilizados para os produtores ou os em-
presários que queiram investir na Amazônia brasileira.

Isso é um fato que não preocupa a mim ou so-
mente a eles, Srª Presidente, aos servidores; preocupa 
a todos nós, Senadores, Deputados, Parlamentares, 
e ao povo, porque, no fundo, o que parece é que a 
gestão se mostra cada vez mais ineficiente para que, 
ali na frente, se torne mais fácil o discurso da privati-
zação ou da junção do Basa com o Banco do Brasil, 
por exemplo.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Concluo nesse um minuto que V. Exª me dis-
ponibiliza, Senadora Marta.

Quero dizer que somos defensores do Banco da 
Amazônia, mas como um banco que cumpra as suas 
funções. Entendemos que ele tem que continuar exis-
tindo. Somos defensoras. Eu defendo muito o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica e o Basa! O Basa não pode 
ser excluído do sistema público bancário brasileiro; tem 
que ser mantido. Mantido e fortalecido.

Por isso, vamos coletar assinaturas de todos os 
Srs. e Srªs Senadoras da Amazônia e encaminhá-las 
à Presidência da República para que nos ajude nes-
se debate do fortalecimento do Banco da Amazônia 
e, neste momento especial, na resolução dos proble-
mas e do impasse gerado entre direção e servidores 
do Banco da Amazônia.

Muito obrigada, Senadora Marta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido 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, Senadora Vanessa Grazziotin.

V. Exª será atendida na forma do Regimento.
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.) – 
Agradeço à Senadora Marinor pela inversão.

Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, quero 
hoje saudar aqui o programa Fantástico, da Rede Globo 
de Televisão, que apresentou, no último domingo, um 
capítulo da série, coordenada pelo Dr. Drauzio Varella, 
Brasil sem Cigarros. Foi o primeiro de uma sequência de 
três, já precedido da introdução, no domingo retrasado. 

Saúdo a TV Globo, em especial o Dr. Drauzio 
Varella, um dos mais renomados médicos brasileiros, 
que têm já prestado tão relevantes serviços ao nosso 
País, ilustrados, por exemplo, pela sua obra Carandiru 
e por sua dedicação a todos aqueles que têm ouvido 
as suas palavras com respeito à prevenção da Aids.

Essa belíssima iniciativa de informar a todos os 
brasileiros sobre os malefícios provocados pelo cigarro, 
que mata milhares de brasileiros todos os anos, além 
de incentivar as pessoas a largarem esse vício, forne-
cendo orientações de como fazê-lo.

Ao longo dos programas da série, Dr. Drauzio 
apresentou os danos causados pelo fumo à saúde. 
Ele explicou que largar o cigarro é uma prova de re-
sistência e força de vontade e que, apesar de não ser 
fácil, não é impossível, pois, segundo ele, “a nicotina 
é muito mais difícil de largar do que qualquer droga 
conhecida pelo homem”.

Todo fumante quer parar de fumar. Mesmo aque-
les que dizem o contrário. Quem pode ser feliz sendo 
dependente de uma droga que provoca crise de abs-
tinência a cada trinta minutos? Pergunta o Dr. Drauzio.

Segundo os produtores do programa, no Brasil o 
tabagismo é uma doença negligenciada. Existem tra-
tamentos com adesivo de nicotina e medicamentos. 
Mas eles não custam barato e não estão ao alcance 
de todos. Especialistas estimam que existam no Brasil 
cerca de quinze milhões de dependentes de nicotina.

O Dr. Drauzio Varella se apresenta com enorme 
credibilidade para esta campanha porque ele mesmo 
foi fumante por dezenove anos, conforme deu seu tes-
temunho, e conseguiu parar inteiramente de fumar. O 
que muito impressionou na sua exposição tão didática 
foi quando o Dr. Drauzio mostrou um pulmão de um 
não fumante, com apenas poucos pontos pretos pela 
poluição, e, comparado ao de um fumante, um pulmão 
inteiramente preto.

Ao longo da série, a TV Globo vem mostrando que 
a tomada de decisão para largar o cigarro resulta de 

um processo que costuma levar anos ou décadas para 
se completar. Opiniões de especialistas, ouvidos pelo 
Fantástico, demonstram que, do ponto de vista didáti-
co, é possível reconhecer cinco estágios pelos quais 
a maioria dos fumantes passa antes de largar o vicio.

Assim, segundo eles, a primeira é a fase de pré-
-contemplação, ou seja, quando os fumantes não pen-
sam em mudar seu comportamento e racionalmente 
veem mais vantagens em fumar do que deixar de fa-
zê-lo. Já a fase de contemplação acontece quando o 
fumante sente no corpo alguns problemas causados 
pelo fumo, tenta reduzir o número de cigarros, mas 
ainda não se convenceu completamente de que vale 
a pena ficar livre da dependência.

A terceira é a fase de preparação. O fumante já 
sabe que o cigarro é seu inimigo, pensa seriamente 
em largar, mas ainda lhe falta coragem para adotar 
medidas radicais.

Depois vem a fase da ação quando finalmente o 
fumante se confronta com sua condição de dependente 
e toma a decisão de parar. Muitos dos que estão nessa 
fase chegam a marcar data para fumar o último cigarro. 
Mas a etapa considerada a mais difícil é mesmo a fase 
da manutenção, porque muitos hábitos associados ao 
fumo precisam ser modificados.

Ao longo desse processo, podem ocorrer recaídas. 
Entretanto, não há problema! A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estima que os fumantes fazem, em 
média, três ou quatro tentativas antes de conseguirem 
parar de fumar definitivamente.

Dr. Drauzio alerta que é preciso se preparar para 
largar o vício. “Corte pela metade o número de cigarros 
que você fuma. Cortar pela metade é completamente 
possível. Você pode fazer isso sem sofrer”.

A segunda dica é cortar o cigarro da manhã, logo 
depois do café. O médico diz: “Só acenda o primeiro 
cigarro duas horas depois do café. Dá pra aguentar, 
passa depressa”.

Por fim, segundo o Dr. Drauzio Varella, marcar a 
data para parar de fumar é uma decisão fundamental 
dos que desejam largar o vício. Mas isso não é garantia 
de que o compromisso será cumprido, mas é um im-
portante passo para que o fumante atinja seu objetivo.

Assim, o Fantástico elegeu o dia 13 de novembro, 
o último domingo, como o dia do “Pare!”. Nesse final 
de semana, a Rede Globo de Televisão, em parceria 
com Sesc e o Instituto Nacional do Câncer (Inca), pro-
moveu, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, diversos 
exames clínicos gratuitos, orientação nutricional e pa-
lestras com o Dr. Drauzio. No próximo fim de semana, 
ele estará em Fortaleza, no sábado, dia 19, e em Belo 
Horizonte, no domingo, dia 20. 
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Parabéns à Rede Globo de Televisão por essa 
iniciativa!

De minha parte, agradeço muito pelas recomen-
dações de meus pais, Paulo e Filomena, e os exemplos 
por que eu resolvi não ser um fumante. Graças a eles, 
felizmente, nossos filhos também não fumam.

Muito obrigado, Srª Presidenta, Marta Suplicy. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns, Senador Suplicy, pelo pronuncia-
mento e por ter-se lembrado de parabenizar a Rede 
Globo. Realmente, esse é um serviço que vai benefi-
ciar, e muito, os cidadãos.

V. Exª comentava, ainda há pouco, que durante o 
programa alguns fumantes ligavam e diziam que, atra-
vés dos esclarecimentos e do estímulo para largar o 
cigarro, vários já estavam se posicionando. 

O Dr. Drauzio é uma pessoa a quem o povo bra-
sileiro já deve bastante e vai dever mais ainda a partir 
desses três programas, que serão fundamentais para 
a diminuição do tabaco em nosso País.

Muito obrigada, Senador Suplicy. Eu o parabe-
nizo novamente.

Agora sou eu. Vou passar a Presidência ao Se-
nador Paulo Davim; depois, eu retorno. 

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Passamos a palavra...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Presidente, pela ordem, eu queria 
saber a ordem dos inscritos, porque entraram lideranças 
e comunicação inadiável. Normalmente, quando um 
orador faz permuta ou é substituído por outro orador 
que está inscrito, é avisado pela Presidência. Então, 
queria uma informação de como está.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – A Senadora Marta Suplicy, em permuta com o 
Senador Jorge Viana.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 

– RN) – Em seguida, nós vamos para a inscrição por 
liderança. No caso, estou inscrito. Voltamos para o pró-
ximo inscrito, que é o Senador Vital do Rêgo; depois, 
comunicação inadiável e volta para Anibal Diniz.

V. Exª é a sétima inscrita.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu 

queria não a minha posição, mas a dos antecedentes. 
Agradeço pela explicação didática de V. Exª. 

Obrigada.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Vou 

só dar um esclarecimento, pois eu estava presidindo 

a sessão. Foi mantida a alternância absoluta, a não 
ser com a Senadora Marinor, que tinha a liderança, e 
a comunicação inadiável falaria em seguida. Aí o Se-
nador Suplicy pediu para ela alternar, e ela concedeu.

Então, está absolutamente como foram as inscri-
ções, inclusive, quando há cessão ou quando há troca, 
em relação à liderança e à comunicação inadiável, não 
há por que mudar. Isso permanece exatamente como 
são as inscrições.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, que 
disporá do tempo regulamentar.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezados Senadores, Senadoras, ouvintes da Rádio 
e TV Senado, a luta das mulheres pela igualdade de 
direitos é uma das mais antigas no âmbito do movimen-
to dos direitos humanos. Começou no início do século 
20, as mulheres já com forte manifestação em busca 
do direito ao voto e à representação política. Mas foi a 
partir da segunda metade do século que a defesa dos 
direitos da mulher teve maior força,

Tivemos a Constituição Cidadã em 1988 que 
consagrou o princípio da igualdade de gênero e serviu 
como pedra fundamental às iniciativas que vieram a 
seguir. Merece destaque a criação dos Conselhos dos 
Direitos da Mulher, das Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher, de programas específicos de 
Saúde e de prevenção e atendimento às vítimas de 
Violência Sexual e Doméstica. Mas, sem dúvida, ao 
longo de todo esse período, as maiores conquistas foi 
a Lei Maria da Penha, a cota de 30% para candida-
tas, além de políticas sociais que vem a mulher como 
foco principal da sua ação, como o Bolsa Família e a 
Rede Cegonha. Movimentos sociais como a Marcha 
das Margaridas também fortaleceram o papel da mu-
lher no campo.

Avançamos nas últimas décadas, mas essa é uma 
luta que é muito longa e complexa, os resultados às 
vezes demoram a aparecer e a realidade que bate hoje 
às nossas portas do Censo de 2010 que saiu hoje, é o 
fato de 39% dos lares serem providos unicamente por 
mulheres e 30% terem a mulher como co-provedora. 
Sabemos que quando só a mulher é a provedora o ní-
vel da família abaixa, porque hoje a necessidade dos 
dois salários é extremamente alta.

Ou seja, em 69% das famílias a renda da mulher 
tem um papel fundamental no orçamento doméstico. 
Porém, ainda nos afrontam dados como os que mos-
tram os homens ganhando em média 42% a mais que 
as mulheres. Isso mostra a complexidade da nossa luta. 
Ocorre que o avanço depende não só das mudanças 
legais e institucionais, mas também de transformações 
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sociais e culturais. E hoje, devido ao grau de globali-
zação que vivemos, essa transformação não adianta 
ocorrer num país só, essa força é única. Ela ocorre na 
esfera mundial.

Participei recentemente, há quase dois meses, 
de uma série de conferências na ONU por ocasião da 
66ª sessão de sua Assembléia Geral. Acompanhei 
com especial interesse as conferências da Comissão 
de Direitos Humanos da ONU sobre o fortalecimento 
do papel da mulher e sobre políticas contra a violência 
e discriminação por gênero.

Passaram-se 15 anos desde a última conferência 
Mundial sobre a Mulher na ONU, ocorrida em Pequim 
em 1995. Estive lá com a delegação do Congresso, de-
legação feminina do Congresso, o que nos deu muita 
força para podermos aqui aprovar a cota. Pelos relatos 
que presenciei agora, brevemente, na ONU neste ano, 
avanços aconteceram num ritmo aquém do desejado. 
É um processo justo, eficaz, lento e demorado. Fiquei 
impressionada como algumas nações, inseridas em 
realidades culturais e históricas muito diferentes entre 
si, avançarem no tema. Países inclusive que, até por 
questões religiosas, teriam resistência em conferir um 
status de igualdade às mulheres na sociedade fizeram 
também avanços.

O Relatório da ONU de Progresso das Mulhe-
res e o Relatório do Banco Mundial sobre Igualdade 
de Gêneros mostram que 139 nações no mundo têm 
leis que garantem a igualdade de gêneros, sendo 117 
com leis específicas proibindo discriminação salarial.

E não estamos falando apenas do mundo ociden-
tal, do mundo cristão. A Tailândia, por exemplo, acaba 
de eleger a primeira mulher chefe de Governo, além 
de ter 25% do Congresso composto por mulheres. 
Aprovou leis que protegem as mulheres contra violên-
cia doméstica e contra o tráfico humano. A Indonésia 
seguiu o mesmo caminho, mais focada no mercado de 
trabalho, e tem uma mulher Presidenta e 18% de seu 
Congresso é de mulheres.

Países africanos, geralmente em situação de 
grande fragilidade política, também tiveram evolução. 
Nações que integram a União Africana anunciaram 
um grande plano conjunto de fortalecimento do papel 
da mulher, denominado Década da Mulher para o pe-
ríodo de 2010 a 2020. Esse plano tem grande foco na 
área rural onde as mulheres são vistas como agentes 
essenciais à redução da pobreza, segurança alimentar 
e sustentabilidade ambiental. O combate à mutilação 
genital também se tornou uma ação coordenada de 
todos os países por meio de sua criminalização nas 
legislações nacionais. África do Sul, Nigéria e Namí-
bia contam com Ministérios das Mulheres e leis que 

estabelecem cotas de participação política e garantem 
igualdade de participação. 

A Índia, nação emergente, mas ainda com forte 
estratificação social, conta com legislação de partici-
pação política feminina que reflete num grande número 
de mulheres nos corpos legislativo e executivo do país. 
Em 2005 foi editada lei de proteção contra violência 
doméstica e no plano da educação é grande o foco 
nas meninas entre seis e 14 anos.

Um aspecto interessante destacado nas confe-
rências é que a discriminação contra mulher não tem 
fronteiras nacionais, nem sociais, e por isso as ações 
precisam mesmo ser muito amplas e ambiciosas. Pa-
íses ricos também têm graves problemas de efetiva 
aplicação das leis que protegem as mulheres. Os Es-
tados Unidos – a gente fica até impressionado – se-
quer é signatário da Convenção para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulhe-
res da ONU, Senadora Marinor, que hoje conta com a 
adesão de 96% de seus membros. Também a Holan-
da está atrás de países como o Sri Lanka no ranking 
de participação feminina com apenas três mulheres 
no Governo, Senadora Ana Amélia, e com 8,1% dos 
cargos coorporativos.

Por isso, não podemos descansar. Apesar da 
evolução observada, muito ainda precisa ser feito. As 
mulheres, hoje, são responsáveis diretas por 66% do 
trabalho no mundo, 55% da produção de alimentos, 
mas apenas recebem 10% da renda e possuem 1% 
da riqueza mundial.

E os estudos hoje são categóricos em afirmar 
que todos ganhariam com o tratamento igualitário às 
mulheres. Estimativas afirmam que, com um tratamento 
igual no mercado de trabalho, o PIB norte-americano 
cresceria 9%; o europeu, 13%; e o japonês, 16%. Ou 
seja, além de ser um direito humano básico, o fim da 
discriminação fomentaria o desenvolvimento mundial. 

Recente levantamento do Fórum Econômico 
Mundial mostrou que o Brasil piorou no ranking de 
desigualdade de sexos, mas muito em função de uma 
melhora de outros países. Quer dizer, nós fomos para 
baixo, mas porque outros foram mais rápidos que nós. 

Daí a importância de termos uma Presidenta 
que é tão atenta à questão da mulher, que se preo-
cupou tanto em ter um Ministério com mulheres, que 
se preocupou tanto em indicar mulheres, como agora 
indicou uma mulher novamente para o Supremo Tri-
bunal Federal e que tanto tem essa preocupação em 
todos os níveis, até dentro do avião presidencial. Re-
almente. Essa preocupação é justa e correta, porque 
sabemos que, se deixarmos à deriva e não focarmos 
nessa questão, com ações afirmativas necessárias 
também, a questão da mulher melhora, porque isso 
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não tem volta, mas melhora a passo de tartaruga, que 
não é o que nós desejamos, nem é o que nós, mulhe-
res, merecemos. 

Acredito que a agenda de igualdade de gênero 
e combate à violência contra a mulher se tornou um 
consenso mundial e as perspectivas futuras são boas. 

Temos aqui duas chagas. Abre-se o jornal e, 
todo dia, ou tem um caso de um tipo ou de outro: ou 
uma mulher é morta, assassinada ou espancada ou 
um homossexual é morto, assassinado ou espaçando. 
Nessas duas questões, o Brasil está muito aquém de 
vários países e com uma legislação que, no caso da 
mulher, é bastante avançada, embora, no caso dos 
homossexuais, ainda nem tanto. Daí por que projetos 
como os de combate à violência em relação aos ho-
mossexuais e o da criminalização da homofobia serem 
bastante importantes aqui, no Congresso Nacional. 

O Brasil ainda tem muito por fazer e a ONU pode 
ajudar cada vez mais. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Era isso que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Convido a Senadora a assumir a Presidência da 

sessão. (Pausa.)

O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem, só para registrar a presença...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, é só 
para registrar a presença do Prefeito de Alto Araguaia, 
no Estado de Mato Grosso, Alcides Batista, e dos Ve-
readores, a Vereadora Kátia, a Vereadora Rosimeiry, o 
Vereador Vando e o Vereador Guilherme, do importante 
Município, do Estado de Mato Grosso, Alto Araguaia, 
no sul do Estado. 

Cumprimento-os e desejo-lhes boas-vindas ao 
Senado da República. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Pedro Taques, são muito bem-
-vindas as pessoas anunciadas. Temos muito prazer 
em recebê-los aqui no Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador Paulo... (Pausa.)
Houve uma alteração de ordem na liderança.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, também quero saudar os nossos 

amigos da cidade de Alto Araguaia que se encontram 
presentes, liderados pelo Prefeito e pelo Presidente da 
Câmara, que nos honram, na tarde de hoje, com a sua 
visita ao Plenário do Senado Federal. Já foi registrada 
também pelo Senador Pedro Taques a presença de V. 
Exªs. Sejam bem-vindos!

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quanto 
mais o tempo passa, mais e mais esta nossa Casa ofe-
rece aos seus detratores consistentes demonstrações 
de que o Parlamento brasileiro não serve para nada 
ou então, quando muito, serve ao jogo do faz de con-
ta, serve de palco ou picadeiro para um permanente 
simulacro de debates acerca das decisões já tomadas 
e sobre as quais não exerce o menor poder.

Infelizmente assim tem sido nos últimos tempos 
e o mesmo se espera para esta semana.

Temos três medidas provisórias a nos trancar a 
pauta, na qual, uma vez liberada, se inserem dois te-
mas conexos e de vital importância para a Nação: a 
natureza dos hospitais universitários e o financiamento 
da saúde em nosso País.

Tudo indica, como sempre, que a desfaçatez do 
Poder Executivo seja de novo premiada pela cega e 
subserviente aprovação de medidas flagrantemente 
inconstitucionais e que sigamos alimentando o insa-
ciável furor legislatório de nossos atuais governantes.

Contudo, graças a Deus e à ousada pertinácia de 
alguns poucos neste Plenário, às vezes conseguimos, 
por meio de procedimentos regimentais legítimos, con-
ter a obsessão governamental em usurpar nossas prer-
rogativas e assim logramos derrubar certos disparates.

Foi o caso do Projeto de Conversão n° 14, de 
2011, Senador Roberto Requião, proveniente da Me-
dida Provisória nº 520, que, em última análise, buscava 
privatizar os hospitais universitários.

Tal medida, que perdeu sua eficácia há alguns 
meses, nos chega agora outra vez no texto do PLC n° 
79, de 2011, primeira matéria que deveremos apreciar 
posteriormente à deliberação das medidas provisórias.

Já tive a oportunidade de manifestar-me nesta tri-
buna a respeito dessa desastrosa proposta. Não resta 
dúvida de que se trata de uma proposição absoluta-
mente inconstitucional, porque viola os princípios da 
autonomia universitária e do concurso público.

Mantenho a convicção de que, ao interferir na 
área administrativa das universidades e na gestão 
das unidades e das atividades médico-hospitalares, 
afetando os serviços prestados por todo o corpo do-
cente e discente das universidades federais, o projeto 
agride frontalmente o art. 207 da Constituição Federal.

Desde o seu primeiro ensaio, o Executivo procu-
ra justificar sua infeliz iniciativa com o argumento de 
que precisa sanar as irregularidades apontadas pelo 
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Tribunal de Contas da União quanto às terceirizações 
praticadas pela Administração Pública.

Por isso a norma foi originalmente editada pelo 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no apagar das 
luzes de sua gestão, na Edição Extra do Diário Oficial 
da União, em 31 de dezembro de 2010, último dia do 
prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para 
o Executivo providenciar a substituição dos terceirizados.

Só que não podemos consertar a ilegalidade 
cometendo outra, Senadora Ana Amélia! Repito: não 
podemos consertar a ilegalidade cometendo outra.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Senadora, vou falar por permuta com o Senador Vital 
do Rêgo, ou seja, são vinte minutos, não é?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O senhor está falando pela liderança. São 
cinco minutos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Tenha um pouquinho mais de paciência para a minha 
fala, que passará de cinco minutos. Faço este apelo 
a V. Exª, como sempre, generosa e bondosa quando 
preside os trabalhos desta Casa. 

Na ocasião do debate acerca da referida MP nº 
520, dizia eu neste Plenário que “não é com a ado-
ção de fórmulas esdrúxulas como esta que estamos a 
examinar que o problema será resolvido”. Ademais, “a 
empresa a ser criada se fantasia de empresa pública, 
mas obedece a uma lógica privada”.

A grande verdade é que o PLC nº 79 abre cami-
nho para que os hospitais universitários venham a ser, 
de fato, privatizados.

Há que se registrar a grande preocupação e es-
forço com que a Câmara buscou prevenir o desastre e 
estabelecer algumas garantias para assegurar o bom 
funcionamento do modelo proposto, incluindo a forma 
de sociedade anônima e destinando os lucros à pres-
tação das atividades-fins, além de impor a presença 
de representantes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde como membros natos do conselho de adminis-
tração da nova empresa.

Mas, apesar destas salvaguardas, o projeto, além 
de incoerente, é excêntrico em sua formulação, con-
tinua, mesmo com os aprimoramentos da Câmara, a 
enfrentar vício insanável quanto ao mérito educacional 
e à situação jurídica, com evidenciado desrespeito à 
autonomia universitária.

No que se refere à gestão administrativa, orça-
mentária e financeira, chega às raias...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um minuto para encerrar, Senador, por favor.

(Interrupção do som.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora 
do microfone.) – Mas não vai dar. Em dois minutos, eu 
garanto para a senhora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um minuto.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – No 
que se refere à gestão administrativa, orçamentária e 
financeira, chega às raias do ridículo – quando não do 
cinismo – a argumentação expressa na exposição de 
motivos que encaminha a matéria, ao afirmar que o 
modelo se baseia em “resultados e em efetivo controle 
de gastos”, equiparando-o aos empreendimentos da 
iniciativa privada.

Neste ponto, concordamos inteiramente com a 
opinião do nobre Senador Roberto Requião, ilustre 
Relator da matéria na Comissão de Educação, quan-
do declara que “essa faceta empresarial abre as por-
tas para levar os hospitais universitários a aprofundar 
sua caótica política de pessoal. Estranhamente, essa 
nova empresa será sustentada por recursos oriundos 
de dotações consignadas no Orçamento da União...”

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, vamos ao quarto minuto extra. Vou pedir 
para V. Exª concluir ou dar como lido. Mais um minuto 
para a conclusão. Um minuto para concluir, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Por 
favor, são poucas vezes que falo. Faltam duas páginas 
só. Vou concluir o meu raciocínio para fechar. 

Já disse que ela é bondosa e generosa, Requião, 
e ela não quer dar mais dois minutinhos. Imagine.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª já está no quarto minuto. Há várias 
pessoas inscritas, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Peço mais um minuto, dois minutos para concluir aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tenha dó.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Em-
presa essa que depende de recursos orçamentários 
da União para sobreviver.

Somos totalmente solidários aos mais de 45 mil 
trabalhadores dos hospitais universitários em sua luta 
pela derrubada do PLC nº 79. Da mesma forma, en-
fatizamos o nosso total apoio à Federação e ao Sindi-
cato dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras 
em sua moção de repúdio contra o projeto, propondo, 
principalmente, quando se expressa a denúncia de 
que a precarização...

(Interrupção de som)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, por favor, não me constranja. Dê como 
lido. V. Exª já está com o dobro do tempo.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Vou dar como lido. Mas aqui existe um grande e gra-
ve problema, Senadora Marta. Lamentavelmente são 
dois pesos e duas medidas. Estou acostumado a ver 
V. Exª, ao presidir a sessão, dar alguns minutos para 
o Senador, até porque o Plenário da Casa não está 
tão repleto assim. Entretanto, como sou obediente e 
sobretudo democrático, vou aceitar a restrição de V. 
Exª, mas não vou concordar. Da mesma forma, quan-
do V. Exª estiver presidindo e conceder mais alguns 
minutos, vou protestar, data venia, porque não é justo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu diria a mesma coisa, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Acho que o meu pronunciamento é democrático, trans-
parente e, acima de tudo, muito importante para o Brasil. 
Infelizmente, por incrível que pareça, a ditadura do PT 
está presidindo a sessão da tarde de hoje. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador, não provoque um constrangimento. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Não 

estou provocando V. Exª. Estou falando por direito aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª teve cinco minutos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Se 

fosse cumprido literalmente... Estou há quatro anos no 
Senado. Nunca se cumpriu aqui...

(Interrupção de som)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª teve cinco minutos e usou mais cinco.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Nunca se cumpriu literalmente aqui...

(Interrupção de som)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Todos usaram dois ou três minutos a mais, que é 
a praxe de flexibilização. V. Exª não é melhor nem pior 
do que os outros. Temos inscritos. Usei o meu tempo 
regimental de dez minutos, menos um. Nunca usei mais 
do que um minuto dos meus dez minutos. Tento dar o 
exemplo aqui. Não tem por que V. Exª criar uma situa-
ção dessa, constrangedora, para quem está simples-
mente tentando cumprir o Regimento e, a toda hora, 
tem de flexibilizar, com prazer, para todos os colegas. 
É um minuto, são dois minutos, três minutos, quatro 
minutos. Hoje teve um que usou quatro minutos, não 
me lembro de quem foi. V. Exª já estava no quarto ou 
quinto minuto. V. Exª tinha cinco, usou quatro, ficou 
mais um e sai ofendido. É muito difícil para mim. A 

Casa tem de ter um Regimento para funcionar. Temos 
muitos inscritos. O Senador Vital do Rêgo, que queria 
usar da palavra, está presente. Existe um Regimento e 
algo que eu tento fazer da forma mais correta possível.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora 
do microfone.) – A senhora tem toda razão.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JAYME CAMPOS

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quanto mais o tempo passa, mais e mais 
esta nossa Casa oferece a seus detratores consisten-
tes demonstrações de que o Parlamento brasileiro não 
serve para nada.

Ou então, quando muito, serve ao jogo do faz-de-
-conta. Serve de palco, ou picadeiro, para um perma-
nente simulacro de debates, acerca das decisões já 
tomadas e sobre as quais não exerce o menor poder.

Infelizmente, assim tem sido nos últimos tempos 
e o mesmo se espera para esta semana. Temos três 
medidas provisórias a nos trancar a pauta, na qual, 
uma vez liberada, se inserem dois temas conexos 
e de vital importância para a nação: a natureza dos 
hospitais universitários e o financiamento da Saúde 
em nosso país.

Tudo indica, como sempre, que a desfaçatez do 
Poder Executivo seja de novo premiada pela cega e 
subserviente aprovação de medidas flagrantemente 
inconstitucionais, e que sigamos alimentando o insa-
ciável furor legislatório de nossos atuais governantes.

Contudo, graças a Deus e à ousada pertinácia de 
alguns poucos neste Plenário, às vezes conseguimos, 
por meio de procedimentos regimentais legítimos, con-
ter a obsessão governamental em usurpar nossas prer-
rogativas, e assim logramos derrubar certos disparates.

Foi o caso do Projeto de Conversão n° 14, de 
2011, proveniente da Medida Provisória 520 que, em 
última análise, buscava privatizar os hospitais univer-
sitários.

Tal medida, que perdeu sua eficácia há alguns 
meses, nos chega agora outra vez, no texto do PLC n° 
79, de 2011, primeira matéria que deveremos apreciar 
posteriormente a deliberação das medidas provisórias.

Já tive oportunidade de manifestar-me aqui desta 
tribuna a respeito dessa desastrosa proposta.

Não resta dúvida de que se trata de proposição 
absolutamente inconstitucional, porque viola os princí-
pios da autonomia universitária e do concurso público.

Mantenho a convicção de que, ao interferir na 
área administrativa das universidades e na gestão das 
unidades e das atividades médico-hospitalares – afe-
tando os serviços prestados por todo o corpo docen-
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te e discente das universidades federais –, o projeto 
agride frontalmente o art. 207 da Constituição Federal.

Desde seu primeiro ensaio, o Executivo procura 
justificar sua infeliz iniciativa com o argumento de que 
precisava sanar as irregularidades apontadas pelo Tri-
bunal de Contas da União, quanto às terceirizações 
praticadas pela Administração Pública.

Por isso, a norma foi originalmente editada pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no apagar das 
luzes de sua gestão, na Edição Extra do Diário Oficial 
da União, em 31 de dezembro de 2010, último dia do 
prazo estabelecido pelo TCU para o Executivo provi-
denciar a substituição dos terceirizados.

Só que não podemos consertar uma ilegalidade 
cometendo outra!

Na ocasião do debate acerca da referida MPV 
520, dizia eu neste Plenário que “não é com a ado-
ção de fórmulas esdrúxulas, como esta que estamos 
a examinar, que o problema será resolvido”. Ademais, 
“a empresa a ser criada se fantasia de empresa públi-
ca, mas obedece a uma lógica privada”.

A grande verdade é que o PLC 79 abre caminho 
para que os hospitais universitários venham a ser, de 
fato, privatizados.

Há que se registrar a grande preocupação e es-
forço com que a Câmara buscou prevenir o desastre e 
estabelecer algumas garantias para assegurar o bom 
funcionamento do modelo proposto, excluindo a forma 
de sociedade anônima e destinando os lucros à pres-
tação das atividades-fins, além de impor a presença 
de representantes dos ministérios da Educação e da 
Saúde, como membros natos do Conselho de Admi-
nistração da nova empresa.

Mas, apesar destas salvaguardas, o projeto, além 
de incoerente e excêntrico em sua formulação, con-
tinua, mesmo com os aprimoramentos da Câmara, a 
enfrentar vício insanável, quanto ao mérito educacional 
e à situação jurídica, com evidenciado desrespeito à 
autonomia universitária.

No que se refere a gestão administrativa, orça-
mentária e financeira, chega às raias do ridículo – 
quando não do cinismo – a argumentação expressa 
na Exposição de Motivos que encaminha a matéria, 
ao afirmar que o modelo se baseia em “resultados e 
em efetivo controle de gastos” equiparando-o aos em-
preendimentos da iniciativa privada.

Neste ponto, concordamos inteiramente com a 
opinião do nobre Senador Roberto Requião, ilustre 
relator da matéria na Comissão de Educação, quan-
do declara que “essa faceta empresarial, no entanto, 
é pura fachada. Ela, na verdade, abre as portas para 
levar os hospitais universitários a aprofundar sua ca-
ótica política de pessoal. Estranhamente, essa nova 

empresa será sustentada por recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, como 
expressamente afirma o projeto. Que empresa é essa 
que depende de recursos orçamentários da União 
para sobreviver?”

Somos totalmente solidários aos mais de 45 mil 
trabalhadores dos Hospitais Universitários em sua luta 
pela derrubada do PLC 79.

Da mesma forma, enfatizamos nosso total apoio a 
Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Univer-
sidades Brasileiras, em sua Moção de Repúdio contra 
o projeto, principalmente quando este expressamente 
denuncia “que a precarização, resultante do processo 
de terceirização, é um mal para o serviço público, por 
se constituir, na maioria, num canal de corrupção, de 
clientelismo, de nepotismo, de baixa qualidade nos 
serviços públicos prestados à população” e que, com 
a criação da malfadada empresa, “o capital continuará 
vindo diretamente do Tesouro, mas, as demais fontes 
continuarão sendo financiadas, inclusive com recursos 
do SUS, ficando evidente que a origem dos recursos 
continuará sendo a mesma: recursos públicos dispo-
nibilizados para o setor privado”.

Enfim, estamos diante de uma proposição con-
cebida para resolver a incompetência do Governo Fe-
deral; para sanar problemas que ele próprio criou; para 
atropelar a Constituição e o bom-senso, fantasiando 
e tentando disfarçar o indisfarçável; nada menos que 
uma despudorada maquiagem legal para facilitar des-
mandos e falcatruas.

Por isso, caros colegas Senadores e Senadoras, 
rogo que tenhamos especial empenho no exame des-
ta matéria e que nos recusemos a compactuar com 
sua aprovação, apenas para satisfazer as conveniên-
cias do Poder Executivo, à custa de violentar nossas 
consciências.

O PLC 79 é uma daquelas matérias mediante 
as quais se nos depara o confronto entre a cooptação 
e a decência.

É o momento em que a nossos eleitores é dado 
perceber claramente nossa intenção e escolha: repre-
sentar, com altivez e independência, o bem comum e 
o interesse nacional, ou desonrar a procuração das 
urnas, abdicando do verdadeiro mandato e cedendo 
à silente tentação de desprezíveis barganhas, acovar-
dados qual impotentes e subalternos serviçais.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, por 
dez minutos regimentais.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
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os últimos 15 dias foram marcados por manifestações 
pelo País inteiro acerca do substitutivo que apresenta-
mos no Senado, por força do projeto de lei de iniciativa 
do Senador Wellington Dias, que redistribuía, de forma 
igualitária e justa, os recursos arrecadados da extração 
de petróleo das camadas de pré-sal e pós-sal.

Lamentavelmente, por força, imagino, da nossa 
própria inércia ou por unilateralidade midiática, os Es-
tados confrontantes ou ditos produtores estabeleceram 
um regime de mobilização democrática da opinião pú-
blica nos seus espaços geográficos e contestaram, de 
forma emocional e desarrazoada, o texto que produzi-
mos e que foi majoritariamente aprovado nesta Casa.

Dos 81 Senadores, quase 70 votaram pela aprova-
ção do nosso substitutivo. Portanto, mais de 70% desta 
Casa entende que este patrimônio, que é da União, 
deve ser repartido por todos os brasileiros.

O que mais me impressiona, Sr. Presidente, é a 
atitude do Governo Federal, que ora se faz de surdo, 
ora se esquece de se pronunciar e ora se pronuncia, 
afagando determinados argumentos que são fantasio-
sos e convenientes.

O Governo Federal discute os números apre-
sentados do nosso substitutivo, esquecido de que a 
base de cálculo apresentada é que verdadeiramente 
importa. São os índices decrescentes que os Estados 
ditos produtores e a própria União têm que ficar para 
poder repartir melhor.

Quando nós arguimos os índices absolutos é por-
que tínhamos em mãos os valores de 2010 e sabería-
mos que, com apenas 30% dos recursos já descobertos 
do pré-sal, nos próximos quatro anos, a produção iria 
compensar a queda desses índices que, gradualmente, 
estariam restabelecidos até 2020, conforme expectati-
va do Plano Decenal de Energia da própria Empresa 
de Políticas Energéticas, que foi criada para este fim.

Os Estados produtores ora se valem dos núme-
ros, ora se valem dos índices, de acordo com a conve-
niência, para mobilizar a opinião pública. E o Governo 
Federal quer agradar dois senhores e não perder nada.

O Senado, como Casa federativa, já se manifes-
tou e, depois de constatadas as articulações procras-
tinatórias da Câmara dos Deputados, entendo que é 
necessário mobilizar também a opinião pública para 
outro fim, Sr. Senador Paulo Davim. 

Mais de 90% do território nacional precisa, desde 
1998, dos recursos arrecadados que são destinados 
à União e apenas a alguns Estados. 

No Estado democrático de direito, devemos nos 
valer da maioria justa, igualitária e legal. Sendo assim, 
estamos convocando o Brasil de todos os brasileiros, 
através de suas representações políticas: prefeitos, 
vereadores, lideranças sindicais, em nome da Confe-

deração Nacional dos Municípios, para que, no próxi-
mo dia 25 de novembro, em cada uma de suas cida-
des, e logo depois, no dia 30 do mesmo mês, aqui em 
Brasília, dizer alto e bom som ao Congresso Nacional 
e ao Governo Federal que o substitutivo, já aprova-
do no Senado, resultado de uma ação coletiva mista 
das duas Câmaras e que trouxe aquilo que é mais 
possível dentro de uma disputa de poder econômico, 
corrige uma imensa injustiça, diminui a concentração 
de riquezas do Brasil e precisa ser aprovado logo na 
Câmara dos Deputados.

Nós vamos às ruas. Vamos mostrar nossa força. 
Não podemos conceber que a desvirtuação da infor-
mação, acompanhada das conveniências de parte a 
parte, possa permitir que o Brasil continue mergulhado 
na maior de todas as injustiças: a de segregar a gran-
de maioria da população a uma riqueza que pertence 
a todos nós. Vamos continuar discutindo, debatendo, 
confrontando números e índices, além de posições, 
de forma respeitosa.

Na Câmara, podemos obter mais respostas do 
Governo, se, por exemplo, aumentam os valores de 
renúncia de participação especial ou dos royalties 
para compor os novos índices em favor dos Estados 
confrontantes. Vamos trazer agora a Petrobras para 
assumir posições quanto aos custos e contratos do 
pré e pós-sal.

Quais são as estimativas de seus preços? Qual 
o custo do barril do petróleo hoje ou a perspectiva até 
2020? A discussão continua. Tudo isso podemos fa-
zer, mas jamais, em tempo algum, abdicar do nosso 
direito que está sendo postergado, do nosso direito 
que está para ser exercido há mais de uma década, 
que é parte desse patrimônio que pertence à União e 
é de todos os brasileiros.

Dos 27 Estados, 24 virão aqui, a convite da Con-
federação Nacional dos Municípios, e certamente com 
o apoio de todos os governadores, para dizer que não 
vão continuar mais pagando essa conta de uma regra 
protecionista e injusta, que só beneficia aqueles que 
muito já têm, em detrimento de todos ou quase todos 
que nada têm.

Nós respeitamos as posições, mas não vamos 
nos omitir do debate. Se o nosso substitutivo tanto 
desagrada aos Estados ditos confrontantes, por que 
não cumprimos o Regimento Comum do Congresso 
Nacional e democraticamente deliberaremos sobre o 
veto do então Presidente Lula, a emenda Ibsen Pinhei-
ro/ Pedro Simon?

Nada mais natural. Se o nosso substitutivo não 
pode ser aperfeiçoado pela Câmara dos Deputados, 
que o Presidente Sarney convoque o Congresso Na-
cional para votar o veto presidencial, até porque estão 
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claras, Srªs e Srs. Senadores, de forma pública e acin-
tosamente assumida, as manifestações procrastinató-
rias da Câmara dos Deputados. Assim, acabaríamos 
de vez com essa questão desgastante com a votação 
do veto, que somente interessa a algumas lideranças 
em busca de notoriedade e afirmação política, Sena-
dora Ana Amélia.

Por isso, renovo o convite, em nome da Confe-
deração Nacional dos Municípios, para, no próximo 
dia 30 de novembro, aqui, no Congresso Nacional...

Como já disse, esse encontro será precedido de 
manifestações que acontecerão no dia 25 deste mês 
em todas as cidades brasileiras que vão receber re-
cursos daquilo que têm direito, que é a arrecadação 
dos royalties do petróleo e que querem dizer que o 
Brasil é de todos nós.

Faça a sua parte, leve a sua bandeira, em nome 
da sua cidade, em nome da sua comunidade, em nome 
do seu Estado, porque você faz parte desse Brasil ín-
tegro, mas integral, sobretudo!

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, diligente 
com o tempo e ainda tendo os dois minutos regimen-
tais, porque esse desabafo não poderia deixar de ser 
dito e lido para poder, documentadamente, estar posto 
à história, Senador Pedro Taques, Senador Roberto 
Requião. A unilateralidade midiática, nos últimos 15 
dias, fez com que o Brasil inteiro se irresignasse com 
a deturpação das informações, com a maquiagem con-
veniente das informações equivocadas ou maldosas 
para valer-se apenas de uma opinião. Não. No dia 24, 
em cada cidade brasileira, haverá uma manifestação 
em favor da distribuição igualitária, Senadora Marinor, 
dos royalties do petróleo. E, no dia 30, vamos trazer 
aqui mais de cinco mil prefeitos, milhares de vereado-
res, para dizer ao Congresso Nacional que não acei-
taremos medidas procrastinatórias da Câmara dos 
Deputados. O Senado já fez a sua parte, já mostrou 
a sua verdade e, agora, esperamos uma posição da 
Câmara dos Deputados ou, então, que o Senador José 
Sarney marque o veto, para que o Brasil possa decidir, 
ao final, quem tem o direito a todos os patrimônios da 
União que pertence a nós.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito, agora, 

para uma comunicação inadiável.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, Senado-
res e Senadoras. 

Eu queria manifestar desta tribuna, assim como 
fez a Senadora Vanessa, a minha solidariedade à gre-

ve dos bancários do Basa, do Banco da Amazônia, e 
dizer que não é possível que, após 51 dias de greve, 
a direção dessa instituição bancária não tenha tido a 
iniciativa de negociar um acordo que atenda minima-
mente às reivindicações da categoria.

Diante da gravidade da situação, parece-me que 
não existe outra solução para superar o impasse senão 
atender à decisão dos trabalhadores do Basa de pedir 
a imediata exoneração de toda a diretoria executiva do 
Basa, principalmente do seu Presidente, Sr. Abdias 
José de Souza Júnior. Não acho que ele precise ape-
nas mudar de prática, ele precisa ser colocado para 
fora da instituição. Quem sabe, dessa forma, não seria 
possível, Senadora Marta, abrir um canal de negocia-
ção efetiva que leve as partes a uma nova rodada de 
negociação, visando à superação da crise vivida pela 
instituição, porque não é apenas uma crise relacionada 
com as demandas e as reivindicações históricas e as 
necessidades dos trabalhadores do Basa.

Quero destacar que o Basa, o Banco da Amazô-
nia, é uma empresa de economia mista, com 96% de 
suas ações sob o controle da União. Tem cerca de 3 
mil empregados, 69 anos de existência e um forte reco-
nhecimento na sociedade amazônica – principalmente 
na sociedade amazônica – como principal agente de 
fomento das atividades produtivas nacionais. 

Porém, em decorrência de decisões adotadas pe-
las últimas diretorias do Banco, em especial na gestão 
do atual Presidente Abdias, essa instituição encontra-
-se em situação extremamente difícil, com impactos 
diretos nas condições de vida e de trabalho de seus 
empregados e também nos resultados financeiros da 
instituição, o que é muito grave.

No dia de hoje, representantes dos bancários em 
greve fizeram chegar às mãos da Presidenta Dilma, 
no Palácio do Planalto, uma carta em que expõem a 
situação crítica que estão vivendo, além de pedirem a 
abertura de um canal de negociação entre a diretoria 
e os trabalhadores.

Na carta encaminhada à Presidenta Dilma, os 
trabalhadores representantes da categoria em greve 
assinalam também a situação de precariedade das 
agências do Banco, com grandes dificuldades para 
os empregados, que são obrigados a conviver com 
problemas que vão desde as precárias instalações 
elétricas dos prédios até o sistema de informática, o 
que tem gerado inúmeros transtornos aos empregados 
e clientes do Banco.

Eu estive em Belém, em recente assembleia ge-
ral da categoria dos bancários do Banco da Amazônia. 
Pude ouvir de perto, da categoria, dos representantes 
da categoria, as queixas contra a direção da institui-
ção e, por este motivo, por ter testemunhado as várias 
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denúncias, estou ocupando hoje a tribuna do Senado 
Federal, para fazer coro com esses trabalhadores, 
somando-me à sociedade amazônica para tentar re-
colocar o Basa no rumo certo.

Somo-me à mobilização consciente de vários 
setores da sociedade civil, esperando que prevaleça 
o bom-senso entre as autoridades do Governo Fede-
ral para acelerar uma saída negociada, que leve em 
conta os anseios dos trabalhadores.

Faço, por fim, Senadora Marta, um apelo às autori-
dades do Governo Federal, principalmente à Presidenta 
Dilma e ao Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, 
para apresentarem uma solução para a presente crise. 
É dever do Governo Federal apresentar uma solução!

Pude ouvir, das lideranças representativas da 
categoria, sua disposição para negociar – ninguém 
está se negando a negociar – e recolocar o Basa em 
seu verdadeiro lugar, como uma instituição que seja 
referência como banco de desenvolvimento, com for-
te característica de respeito à diversidade social, à 
sustentabilidade ambiental e à necessidade de cres-
cimento econômico. Enfim, um banco com a força e a 
riqueza da Amazônia.

Muito obrigada. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Marinor.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, orador 

inscrito.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 

microfone.) – Está inscrito como Liderança?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Não. Orador inscrito, em troca com o Senador 
Anibal Diniz.

Um momentinho. Antes de dar o tempo, deixe-me 
elucidar. Depois do Senador Paulo Davim...

Foi feita uma troca com o Senador Humberto 
Costa para ele poder falar pela Liderança? Porque 
era, em seguida, V. Exª como Líder. Tem direito a fa-
lar como inscrito e como Líder. V. Exª seria o primeiro 
agora, como Líder, mas não sei se o Senador Hum-
berto chegou a falar.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do 
microfone.) – Eu abro mão. Vou falar apenas como 
inscrito.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vai falar só agora?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do 
microfone.) – Sim.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em seguida, será o Senador Humberto Cos-
ta, que já chegou ao plenário; em seguida, o Senador 
Requião; depois, a Senadora Ana Amélia.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, nós aguardamos, 
com muita ansiedade, a leitura do relatório do Senador 
Jorge Viana amanhã, na Comissão de Meio Ambiente, 
sobre o Código Florestal.

Passaram por esta Casa, pela nossa Comissão, 
muitas autoridades no assunto, em audiências públicas 
reunindo ex-Ministros do Meio Ambiente, ex-Ministros 
da Agricultura, o segmento científico da sociedade – 
SBPC, Academia de Ciências, a Embrapa –, técnicos 
de grandes universidades. Enfim, foi um debate inte-
ressante, importante, informações adicionais foram 
agregadas, mas eu continuo com algumas preocupa-
ções e continuo receoso. 

Existem alguns pontos no texto oriundo da Câ-
mara Federal que, na minha avaliação, precisam de 
melhoramento. Como, por exemplo, as APPs dos rios, 
o art. 4º, da Delimitação das Áreas de Preservação 
Permanente.

Na verdade, eu me preocupo muito mais com 
onde se fará essa medição do que propriamente com 
a medição. Nós precisamos estabelecer, com seguran-
ça, que essa metragem obedeça ao que a gente cos-
tuma chamar de área de alagamento. Os rios, com as 
enchentes, quando eles tomam água, atingem a sua 
maior margem. No Código atual, essa medida parte 
dessa maior margem. A proposta oriunda da Câmara 
traz para o leito regular. Com isso, vai haver o compro-
metimento dessa vegetação de vazante, que é uma 
vegetação adaptada a essa alternância de alagamento 
e margem vazia, margem seca. A partir dessa margem 
de alagamento é que vem a mata ciliar, que tem o ob-
jetivo primordial de proteger os rios do assoreamento 
e o aquífero. Na hora em que houver uma diminuição 
dessa APP para 15 metros, os rios que já conserva-
rem essa margem de 30 metros, dentro dos padrões 
atuais, passam a ser áreas de possível desmatamento, 
podendo até haver uma permissão à burla da lei. O pro-
prietário do imóvel rural pode utilizar essa área como 
compensação da reserva legal. Isso é preocupante.

Portanto, nós precisamos definir, através de emen-
da, esse limite, o limite a partir do qual será medida a 
área de preservação permanente nos cursos d’água 
de até 10 metros.

Outro ponto que também é motivo de preocupa-
ção é a questão da permissão da ausência da reserva 
legal em até 4 módulos fiscais. Nós sabemos que o 
módulo fiscal em algumas regiões pode chegar a 100 
hectares. Então, 4 módulos fiscais são 400 hectares. 
Numa propriedade de 1.200 hectares, poderá haver 
burla da lei na hora em que o proprietário do imóvel 
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rural fracionar 1.200 hectares em quatro propriedades 
de 400 hectares.

Então, nós precisamos trabalhar o melhoramento 
dessa proposta no sentido de estabelecer o não fra-
cionamento, de impedir o fracionamento das proprie-
dades rurais de forma a evitar essa burla. Isso deverá 
ser apresentado sob forma de emenda.

Outro aspecto que, para mim, também é motivo 
de preocupação é a questão da averbação das pro-
priedades rurais, de que trata o art. 18, § 5º: “Na hora 
em que o proprietário de imóvel rural fizer o cadastro 
da sua propriedade, ele está liberado de fazer o regis-
tro no cartório”. Ocorre que, legalmente, o registro em 
cartório é que é considerado nas questões de media-
ção judicial. Eu defendo que continue a permanência 
de registro em cartório das reservas legais, e não só 
o cadastro.

Portanto, acho que, em alguns pontos, a gente 
precisa trabalhar, melhorar o texto. Hoje ainda vou ter 
uma conversa com o Senador Jorge Viana, no sentido 
de levar para ele essas sugestões. Venho conversando 
com o Senador Jorge Viana para levar a ele alguma 
proposta que possa contribuir, de alguma forma, para 
o melhoramento do texto e que venha a garantir a he-
gemonia do Brasil no tocante à legislação ambiental.

Aguardo ansioso pela leitura do relatório do ilus-
tre Senador Jorge Viana. Tenho profunda confiança na 
sua sensibilidade, conheço seu envolvimento nessas 
questões. Portanto, amanhã será um dia decisivo para 
todos nós que nos preocupamos com o meio ambiente, 
que nos preocupamos com a produção agropecuária do 
Brasil, que entendemos a importância do agronegócio, 
que entendemos o que representa o agronegócio no 
PIB nacional. E acreditamos nos subsídios científicos 
trazidos aqui por instituições de grande respeitabili-
dade nacional, como a Academia de Ciências, SBPC, 
os técnicos de grandes universidades do Brasil, os 
técnicos da Embrapa, como também acreditamos na 
sensibilidade do Ministério Público, que também parti-
cipou de audiências públicas na CMA, trazendo a sua 
contribuição, trazendo a sua preocupação, de forma a 
que tenhamos um texto que venha a beneficiar o Bra-
sil, dar segurança ao produtor, mas também proteger 
o maior patrimônio que nós temos, que é o patrimônio 
ecológico, que é a nossa biodiversidade.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador Humberto Costa, como 

Líder do Partido dos Trabalhadores.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu venho ocupar a 
tribuna na tarde de hoje para falar de um assunto que 
nos preocupa a todos e sobre o qual, muito em breve, 
este Senado será chamado a se posicionar.

Eu falo dos recursos para a saúde. Já está aqui, 
no Senado, a proposta que foi objeto de aprovação 
na Câmara dos Deputados, que diz respeito à regula-
mentação da Emenda nº 29. E o Senado será chama-
do a se posicionar sobre esse tema e, ainda que não 
apresente uma solução definitiva, será problematizado 
quanto ao tema do financiamento da saúde.

Todos nós sabemos que existem problemas de 
gestão, que existem problemas de desperdício na área 
da saúde, mas, em primeiro lugar, isso não é um fato 
exclusivo da área de saúde. Em várias outras áreas, 
nós temos problemas e dificuldades de gestão. E é, 
em grande parte, a complexidade do Sistema Único 
de Saúde, que tem um desenho interfederativo sem 
similar no mundo, onde nós temos três entes que par-
ticipam diretamente das ações de financiamento, de 
execução e de normatização e que, concretamente, 
têm as suas particularidades, mas têm problemas se-
melhantes aos demais.

Naturalmente, aqueles que ou não têm compro-
misso com o sistema público de saúde ou que acham 
que a sociedade – leia-se por sociedade essas pesso-
as, essas empresas, o sistema financeiro, os meios de 
comunicação – não quer atribuir mais recursos para a 
área de saúde, com novas fontes, para, na verdade, 
defenderem seus próprios interesses, e aí terminam 
abundando as matérias que tratam dos problemas da 
área de saúde.

No entanto, na semana passada, de uma forma 
até singular, uma grande rede de televisão fez um pro-
grama que tratava da política brasileira de transplantes. 
O Brasil é hoje, se não o maior, o segundo maior trans-
plantador de órgãos do mundo. Seguramente, na área 
pública, é o maior, e eu falo o maior proporcionalmente. 
É um sistema absolutamente exemplar, democrático, 
sobre controle social, eficaz e, acima de tudo, algo in-
teiramente universal. Porque, na verdade, à exceção 
dos planos de saúde de autogestão, da Petrobras, da 
Caixa Econômica, de outras instituições públicas, ne-
nhum plano de saúde está obrigado a garantir o pa-
gamento de transplantes. 

E o programa conseguiu mostrar a excelência, a 
articulação, a articulação com o sistema de emergên-
cia, a articulação com o Samu, a articulação com as 
empresas aéreas, o que permite dar a possibilidade 
de ocuparmos esse espaço e termos, sem dúvida, um 
programa que é admirado internacionalmente. 

Assim como a política de transplantes, outros 
programas de excelência, como o Samu, o programa 
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mais bem avaliado das políticas públicas do Gover-
no Federal, a Farmácia Popular, o segundo de maior 
avaliação na área da saúde, além do Brasil Sorriden-
te, agora o Rede Cegonha, agora o Brasil Mais, enfim, 
tantas e tantas coisas relevantes e importantes, e, no 
entanto, só vemos a mídia mostrar aquele SUS que 
ela diz que não deu certo.

Por isso, quero parabenizar a Rede Globo por ter 
feito essa matéria. Eu gostaria que ela pudesse fazer...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – SP) – 
Vou concluir, Presidenta.

Eu gostaria que ela pudesse fazer outras maté-
rias relevantes, como, por exemplo, sobre os recursos 
que o Brasil destina ao pagamento de medicamentos 
excepcionais para doenças raras neste País, o que 
nós gastamos com hemoderivados, com tantas ou-
tras ações do Governo que não são do conhecimento 
público. Acho que, se o Brasil passar a tomar conhe-
cimento disso...

Aliás, a Presidenta Dilma foi brilhante no seu últi-
mo pronunciamento. Pela primeira vez, uma Presiden-
ta da República assume falar sobre a área da saúde, 
mostrando as dificuldades, mas também as excelências.

Então, quero parabenizar a Presidenta, parabeni-
zar a Rede Globo e esperar que outras emissoras de 
televisão mostrem esse lado positivo da saúde no Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
É muito propícia a sua fala na medida em que 

temos tantos problemas na saúde e raramente nos 
focamos no que realmente caminha bem e que é um 
exemplo até para outros países.

Com a palavra o Senador Roberto Requião, como 
orador inscrito.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Logo mais, Senador Humberto, que colocou as suas 
preocupações com o sistema nacional de saúde, além 
da Emenda 29, vamos precisar da Emenda 30, 31, 32, 
porque o que se está propondo hoje, com a criação 
dessa empresa gestora de hospitais universitários, é 
a antevéspera do caos. 

Eu já disse, nesta tribuna, ironicamente, e, com 
a mesma ironia, vou repetir, que criticar o Governo é 
tão bom, Senadora Marta Suplicy, que não deveria ser 
privilégio apenas da oposição. Eu vou articular uma 
crítica ao sistema que se pretende instalar de empresa 
pública, mas é uma crítica construtiva, que pretende 
ajudar a evitar que o nosso sistema de saúde entre 

num pantanal em função de um erro, erro que se si-
tua na proposta que logo iremos votar neste plenário.

Quando eu assumi o Governo do Paraná, eu tive 
problemas incríveis com empresas públicas e com 
fundações. As nossas universidades eram fundações, 
Senador Inácio. E o Paraná é o Estado que mais tem 
ensino público no Brasil: temos 2,5 milhões de alunos 
e apenas 21% deles estão na estrutura privada; temos 
17 universidades e faculdades. Eram todas fundações. 
E as questões salariais iam para dissídio coletivo. O 
dissídio coletivo se dava tendo como advogado da rei-
toria um professor; o reitor também era professor; como 
advogado do sindicato, um professor; e, nos mais das 
vezes, o juiz também lecionava no sistema universitá-
rio. O caos que se estabeleceu foi completo. A dispa-
ridade de salários para o mesmo cargo em cada uma 
das unidades de universidades ou de escolas isoladas 
era absurda. Eu tive que autarquizar as universidades. 
Dezessete mil professores e funcionários não podiam 
se aposentar em função de contratações irregulares. 
Tive que transformá-las em autarquias num embate 
duríssimo com a categoria. 

Os reitores chegaram a criar uma associação 
para enfrentar o governador. Mas eu banquei as refor-
mas; tinha consciência de que elas eram necessárias. 
E essa associação, com o resultado final dos novos 
planos de cargos e salários, da estabilidade dos pro-
fessores, acabou servindo, Senadora Marta Suplicy, 
apenas para me oferecer almoços e jantares de ho-
menagem pelo bom resultado alcançado.

A mesma coisa em empresas públicas como o 
Iapar e a Emater, com conselhos deliberativos que 
fixavam salários, dissídios coletivos díspares e uma 
estrutura salarial absolutamente caótica. Tive que trans-
formá-los em autarquias.

Agora vamos para o caso das empresas ges-
toras de hospitais universitários. O que são hospitais 
universitários hoje? Na verdade, transformaram-se 
inadequada e indevidamente em extensões do SUS, 
quando, na verdade, um hospital universitário deveria 
e deve ser didático, pedagógico e voltado à pesquisa, 
vinculado à universidade que, através da sua autono-
mia, o dirige. Mas eles foram ampliados. Por falta de 
hospitais públicos, os hospitais universitários acabaram 
se transformando em hospitais sociais, exceção talvez 
ao Rio de Janeiro, que tem uma rede de hospitais pú-
blicos enorme, não sei se muito boa ou se muito ruim, 
mas de proporções consideráveis.

Muito bem. Querem criar a empresa agora para, 
entre outras coisas, resolverem o problema de 27 mil 
contratos irregulares no Brasil inteiro. Vai-se por água 
abaixo a autonomia universitária. Alguns reitores se 
ufanam com a possibilidade de pagaram o que eles 
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dizem salários de mercado, que serão considerados 
pelo conselho deliberativo e, posteriormente, a cada 
dissídio coletivo, reformados pelas sentenças dos juí-
zes trabalhistas, ou seja, o Estado perde o controle da 
massa salarial. Deixam de ser hospitais universitários 
e consagra-se essa estrutura voltada ao SUS.

Senadora Marta Suplicy, imagine o que vai acon-
tecer com os médicos, enfermeiros e trabalhadores do 
SUS que não são médicos e enfermeiros dos hospi-
tais universitários quando os reitores ou os conselhos 
de administração dessas empresas resolverem pagar 
realmente um salário decente, R$15 mil, para um mé-
dico, enquanto os médicos do SUS estarão ganhando 
R$4 mil, R$5 mil, R$6 mil? Estaremos provocando uma 
anarquia e uma confusão rigorosamente incontrolável.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Permite-me um aparte, Senador Requião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Pois não. Um aparte para?

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Casildo Maldaner.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Casildo Maldaner. Por favor, Senador.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Se não estou equivocado, na Comissão de Assuntos 
Sociais, este tema veio à baila, se não estou equivo-
cado: criar uma empresa brasileira, empresa pública, 
para administrar os hospitais universitários. E eu fiquei, 
naquele momento, imaginando como é que nós vamos 
transferir. Pegando o exemplo da universidade de Santa 
Catarina, de Florianópolis, que tem um hospital univer-
sitário ligado à universidade, ligado à reitoria, enfim, a 
universidade que o administra, passará uma empresa 
pública federal a administrar os hospitais universitários 
no Brasil inteiro. E isso fica centralizado aqui em Bra-
sília ou a coisa que o valha. Aí, como disse V. Exª, virá 
o conselho, virá isso, virá aquilo, o pessoal vai ter que 
viajar para cá para ver como é a orientação, como vai 
dar atenção, como é que vão dar eficiência, boa ges-
tão naquele hospital universitário, por exemplo, como 
o nosso, lá em Florianópolis, ou que seja em Curitiba, 
em São Paulo, onde for. Quer dizer, eu não sei se, na 
prática, isso vai funcionar. Eu fico realmente na dúvi-
da. Eu acho que esse caminho, com o tempo, vai criar 
problemas, como V. Exª está a expor. Eu estou...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Problema muito maior do que o encontrado hoje.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Estou comungando já da ideia com V. Exª, porque isso 
aí vai dar... Deve vir ao plenário essa matéria. Deve 
vir ao plenário nos próximos dias. Eu estou com muita 
dúvida em relação a isso.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador, imagine que a universidade vai perder o 
controle pedagógico, didático e de pesquisa também. 
Então, é a falência do hospital universitário. Nós esta-
mos transformando definitivamente os hospitais uni-
versitários em hospitais do Sistema Único de Saúde, 
sacrificando a qualidade do ensino da medicina e das 
matérias correlatas à medicina. 

O caminho correto era fazer concurso público, 
colocar os hospitais para valer, fazer uma reformu-
lação no miserável salário que os médicos recebem 
hoje no Brasil. 

E V. Exª sabe, Senador, que o Brasil, como os 
Estados Unidos, é um dos poucos países onde o gasto 
com a medicina privada é muito acima do que gasta 
a medicina pública. 

Então, ao invés de resolver um problema, nós es-
tamos criando uma confusão que será potencializada 
pelos dissídios coletivos, pelos privilégios estabele-
cidos pelos conselhos deliberativos dessa empresa, 
com a falência do ensino de medicina e das matérias 
correlatas à medicina que se apóiam nos hospitais 
universitários. E estaremos provocando uma grande 
confusão salarial no confronto dos salários livremente 
estabelecidos pelos conselhos deliberativos. 

E, para completar a tragédia, pela lei que está 
tramitando no Senado da República, esses hospitais 
podem contratar com planos privados de saúde. Então, 
os planos privados se colocarão, porque são uma fonte 
de renda, numa posição extraordinariamente superior 
à necessidade didática e pedagógica do ensino de 
medicina e de odontologia das nossas universidades. 
Quebra a autonomia universitária, provoca o caos e 
há um erro. 

Por isso, Senadora Marta Suplicy, eu digo que 
essa crítica feita por um Senador da base do Gover-
no é construtiva e é necessária. Agora, eu não pos-
so esconder essa minha impressão de que, afinal de 
contas, criticar o...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ...Governo é uma coisa tão boa que (fora do micro-
fone) não pode ser privilégio só da oposição.

Mais um fato para encerrar a minha intervenção. 
Eu fui Relator na Comissão de Educação desse 

projeto. O nosso Partido dos Trabalhadores pediu vis-
ta coletiva e, após a concessão da vista coletiva, não 
me deu mais quórum para colocá-lo em votação, não 
apareceu mais ninguém. Querem fazer aprovar essa 
bobagem administrativa no atropelo, mas quem vai 
perder com isso tudo é o sistema de saúde levado ao 
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caos e a qualidade do ensino universitário de medici-
na no Brasil. 

Por isso, obriguei-me, nesta tarde, a trazer a in-
tervenção nesse sentido. A minha experiência como 
governador, três vezes governador do Paraná, acon-
selha a nossa Presidenta a...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ...não embarcar nesse projeto (Fora do microfone). 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Requião.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia, como 
oradora inscrita.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidenta Marta Suplicy, nossos telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, caras Senadoras 
e Senadores, queria fazer uma saudação especial ao 
Vice-Prefeito de Nova Candelária, lá, do meu Estado, 
Ari Edmundo Roehrs, que vem amavelmente fazer um 
convite para uma festa muito típica da região.

Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado 
aprovou dois requerimentos de convocação do Ministro 
do Trabalho Carlos Luppi para que compareça à reu-
nião de amanhã, a fim de prestar esclarecimentos a 
respeito das diversas denúncias que envolvem a sua 
gestão no Ministério do Trabalho e Emprego.

Dois requerimentos propuseram a convocação 
do Ministro. Um apresentado pelo Senador Alvaro 
Dias, um dos líderes da Oposição, do PSDB; o outro 
de minha autoria. Contou, inclusive, com o apoio dos 
Senadores Eduardo Suplicy, Ana Rita, Vanessa Gra-
zziotin e Waldemir Moka.

A vinda do Ministro Lupi é inadiável pelo acúmu-
lo de denúncias. Aliás, a vinda dele está confirmada 
para amanhã, às 9h30min. O apoio dos Senadores go-
vernistas ao requerimento é um sinal positivo e muito 
claro de que é de interesse do próprio Governo que 
o Ministro preste, com urgência, os esclarecimentos 
necessários. Não é apenas de interesse do Senado, 
mas especialmente de interesse do País. Sempre que 
um Ministro está envolvido em denúncias fica difícil 
para o Governo levar adiante os programas do Minis-
tério. A paralisia não interessa ao Governo, que tem 
demonstrado que a transparência é um valor de gran-
de relevância, especialmente é o que demonstram as 
iniciativas e as ações da Presidenta Dilma Rousseff.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dora, é apenas para concordar com V. Exª. Não inte-
ressa o partido, não interessa a pessoa, interessam 

os fatos. Os fatos são graves. A sociedade brasileira 
está a merecer e a aguardar esclarecimentos. Essa é 
mais uma comprovação de que o chamado presiden-
cialismo de coalizão no Brasil precisa ser repensado. 
Partido político – com todo o respeito inclusive ao meu 
Partido, ao Partido do qual faço parte – não é Sine, 
não serve para empregar pessoas. Organização Não 
Governamental, no Brasil, está se transformando em 
administração direta, só vive com recursos públicos. 
Parabéns pela sua fala!

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Pedro Taques. 

Da mesma forma e com o mesmo gesto de inde-
pendência que tem caracterizado o exercício do man-
dato de V. Exª nesta Casa, também tenho procurado 
comportar-me com independência. Meu Partido, o 
Partido Progressista, está no Governo, mas nem V. Exª 
nem eu, nem os Senadores que têm comprometimen-
to com a realidade, têm compromisso com o malfeito, 
com o erro. Assim, não vamos tolerar e pedir, sempre 
que possível, as explicações necessárias, não apenas 
à Comissão de Assuntos Sociais, mas a este Senado, 
especialmente as que interessam à Nação brasileira. 
Aliás, ontem, não fosse a chuva, as manifestações 
pela transparência e contra a corrupção no setor pú-
blico teriam contado com uma presença ainda maior 
de populares. Tais manifestações estão se tornando 
rotina nos feriados e finais de semana e demonstram 
que a população brasileira já não suporta desvios por 
parte daqueles que deveriam estar zelando pelo pa-
trimônio público.

A propósito, um oportuno artigo do Diplomata e 
Presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorren-
cial, Roberto Abdenur, publicado no jornal Estado de 
S. Paulo de ontem, sob o título “Crise Moral”, ilustra 
muito bem o período conturbado que estamos viven-
do, onde proliferam as denúncias de corrupção dentro 
e fora da política.

Roberto Abdenur, que tive o prazer de conhecer 
na Embaixada do Brasil em Berlim, aborda a necessi-
dade de promovermos uma mudança em nossa cultura 
e também em nossos valores, em direção à transpa-
rência, e enfatiza o quanto a nossa sociedade teria a 
ganhar com essa mudança.

Escreveu ele: “A corrupção instalada na base 
da sociedade é mais fácil de ser combatida do que a 
corrupção que permeia esferas elevadas do poder”.

É preciso, portanto, que os brasileiros se acostu-
mem a cumprir a lei, não por medo, mas, sim, por com-
preender os valores que a norteiam. Somente assim 
será possível cobrar o mesmo dos seus governantes.

Segundo o Embaixador Abdenur, o respeito ás 
leis é o único caminho para que o Brasil seja um País 
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desenvolvido econômica e socialmente. “É o momento 
de pensar em como construir uma sociedade de que 
possamos nos orgulhar”.

E é por isso, Srª Presidenta Marta Suplicy, que 
solicito à Mesa que esse artigo seja transcrito, em sua 
íntegra, nos anais desta sessão plenária.

Queria agradecer esta iniciativa de V. Exª.
E quero abordar agora outro tema de grande 

relevância.
No ano em que discutimos exaustivamente as 

alterações no Código Florestal, muito se tem falado 
na construção de um ambiente de segurança jurídica 
aos produtores rurais brasileiros, principalmente, os 
pequenos.

Entretanto, existem outras questões que, embo-
ra não façam parte do Código Florestal, ameaçam a 
legalidade das pequenas propriedades rurais, onde 
predomina a agricultura familiar.

É o caso do Decreto 4.449, de 2002, que deter-
mina prazos e condições para que os proprietários 
de imóveis rurais realizem o georreferenciamento de 
suas propriedades.

O georreferenciamento consiste na descrição do 
imóvel rural em suas características, limites e confron-
tações, realizando o levantamento das coordenadas 
dos vértices definidores dos imóveis rurais, com pre-
cisão fixada pelo Incra.

Para as propriedades que possuem área superior 
a 500 hectares, esse prazo já terminou, e o georrefe-
renciamento foi realizado com recursos dos próprios 
produtores.

Mas, para as pequenas propriedades, Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, com área inferior a 500 hectares, esse 
prazo termina no dia 20 de novembro, e a quase tota-
lidade das quatro milhões de pequenas propriedades 
rurais que não realizaram o georreferenciamento se 
tornarão ilegais, caso esse prazo não seja prorrogado.

E a ilegalidade dessas propriedades acarretará 
em sanções, como a impossibilidade de contratação 
do financiamento agrícola para a próxima safra e a não 
obtenção do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, 

sem o qual não é possível desmembrar, hipotecar, ou 
vender os imóveis.

Srªs e Srs. Senadores, o georreferenciamento 
dos pequenos imóveis rurais não ocorreu por negli-
gência dos produtores, mas, sim, pela incapacidade 
do Estado em realizar a sua parte no compromisso, 
contida no decreto.

Por isso que mesmo o decreto que prevê o dia 20 
de novembro como prazo final para a realização do re-
ferido serviço, também prevê que, no caso dos imóveis 
com menos de 500 hectares, esse serviço deve ser 
realizado por técnicos do Incra. Mas, de acordo com o 
próprio Incra, existem apenas 40 servidores habilitados 
a realizar esse serviço, no instituto, em todo o País.

Esse problema adquire maior relevância nos Es-
tados do Sul, onde a maioria das propriedades rurais 
são pequenas, e dedicadas à agricultura familiar.

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde exis-
tem aproximadamente 600 mil estabelecimentos rurais 
com essas características, a divisão de Reordenamento 
da Estrutura Fundiária do Incra afirma que há somen-
te duas equipes para realizar este tipo de medição, o 
que tornou praticamente impossível o cumprimento 
desse prazo.

É exatamente por isso, Srªs e Srs. Senadores, 
que venho a esta tribuna fazer um apelo à Presidente 
da República para que, em conjunto com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, prorrogue esse prazo, 
que se encerra domingo, e empreenda esforços no 
sentido de ampliar o ritmo do trabalho que vem sendo 
realizado junto aos pequenos produtores rurais, de 
responsabilidade do Incra.

Pois o georreferenciamento, Srª Presidente Marta 
Suplicy, é um trabalho positivo que, quando concluído, 
aumentará a segurança jurídica dos produtores, evi-
tando conflitos e disputas por limites e demarcações 
de terras.

Muito obrigada, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido 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, Senadora Ana Amélia. V. Exª será 
atendida na transcrição, de acordo o Regimento.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como 
orador inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a 
exemplo do pronunciamento da Senadora Ana Amélia, 
destaco também a aprovação, na manhã de hoje, de 
requerimentos visando ouvir o Ministro Carlos Lupi, já 
que a cada aparição sua, a cada manifestação, a cada 
explicação, se complica mais e se desmoraliza, perden-
do autoridade política e moral de continuar no cargo.

A sua permanência no governo significa um ato 
de omissão da Presidência da República, mais do 
que omissão, de conivência, mais do que conivência, 
de cumplicidade. Certamente, o desgaste político é 
inevitável.

Além das irregularidades denunciadas, que pas-
sam por cobrança de propinas, utilização de avião e a 
utilização também de diárias frias, o Ministro, de forma 
atabalhoada, na Câmara dos Deputados, como um bo-
quirroto despreparado, faltou com a verdade e insultou 
o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Esse 
insulto não pode ficar sem reparação. Ficou compro-
vado que o Ministro mentiu, e a mentira oficial é crime 
de responsabilidade.

Por essa razão, Srª Presidente, estamos protoco-
lando logo mais, às 16h30min, na Procuradoria-Geral 
da República, mais uma representação assinada tam-
bém pelo Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, 
o Deputado Duarte Nogueira.

A justificativa.
Em face dos fragrantes indícios da prática do cri-

me de responsabilidade, compete ao Supremo Tribunal 
Federal, com exclusividade, a apuração das infrações 
descritas, conforme jurisprudência daquele próprio 
Egrégio. Diz a jurisprudência:

O processo de impeachment dos Minis-
tros de Estado, por crimes de responsabilida-
de autônomos, não conexos com infrações da 
mesma natureza do Presidente da República, 
ostenta caráter jurisdicional, devendo ser ins-
truído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em razão da jurisprudência, “por serem as infra-
ções descritas nesta representação passíveis de ação 
penal pública, detêm os Parlamentares a legitimidade 
de solicitar as providências legais junto à Procuradoria 
Geral da República”. 

E é o que estamos fazendo. Qual o pedido? Diante 
do que expusemos nesta representação, e que constará 

dos Anais da Casa, estamos solicitando ao Procurador 
Geral da República:

1) A solicitação de abertura de investiga-
ção, perante o Supremo Tribunal Federal, em 
face dos crimes de responsabilidade imputa-
dos ao Ministro de Estado. 

2) O pedido de perda do cargo e sus-
pensão dos direitos políticos do investigado. 

3) A apuração de outras infrações penais 
conexas ao crime de responsabilidade.

Esta é, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, a representação que o nosso partido proto-
cola, agora, às 16h30min, na Procuradoria Geral da 
República. O que pretendemos com isso? Cumprir o 
nosso dever, adotando os mecanismos que estão dis-
poníveis para uma minoria limitada numericamente no 
Congresso Nacional. É evidente que o ideal seria a 
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, 
que apresentasse o diagnóstico das falcatruas existen-
tes, praticadas nos últimos anos impunemente, com 
a banalização da corrupção, um perverso desserviço 
que se prestou ao Brasil nestes últimos nove anos. 

A comissão parlamentar de inquérito apresen-
taria o diagnóstico, Senador Flexa, da corrupção que 
há em várias áreas da Administração Federal, direta, 
indireta, autárquica e fundacional. Desde o escândalo 
do mensalão, são tantos os escândalos que nos acos-
tumamos a eles, transformaram-se em rotina, no dia a 
dia da vida pública neste País.

E nós temos o dever de inverter essa lógica dra-
mática para um País que perde, segundo a Transpa-
rência Internacional, 70 bilhões de reais por ano com 
a corrupção aqui praticada.

É claro que há um modelo que tem que ser des-
truído. O itinerário nós já conhecemos. Os Ministros 
são denunciados, se defendem, tentam se explicar, 
comparecem ao Congresso, têm a Presidente da Re-
pública como advogada de defesa, a advocacia é mal 
sucedida, ao final perde-se a causa, o Ministro sucumbe 
diante da pressão dos órgãos de imprensa do País, que 
veiculam as denúncias, fatos novos que se sucedem 
e são relevantes, obrigando a renúncia do Ministro.

O desdobramento também é uma rotina que 
tem de ser combatida. O modelo não é destruído, é 
preservado! A indicação do ministro não passa pelos 
critérios da competência, da qualificação técnica e da 
probidade. A indicação dos ministros passa pelo cri-
tério da compensação pelo apoio. Trata-se de premiar 
os partidos políticos que sustentam politicamente o 
Governo no Congresso Nacional, integrando a base 
de apoio, aprovando todas as medidas propostas pelo 
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Executivo e impedindo que a Oposição minoritária 
possa investigar denúncias de corrupção no Governo. 

É o loteamento dos cargos que, como tenho dito, 
trata-se da instituição de capitanias hereditárias da mo-
dernidade que tem os seus donatários, donatários que 
são siglas partidárias que, adonando-se delas, tornam-
-se obviamente produtores de escândalos de corrupção.

É um modelo que fabrica o escândalo, é um mode-
lo que torna o governo perdulário, já que foi obrigado a 
ampliar as suas estruturas, criar ministérios, diretorias, 
departamentos, secretarias e cargos comissionados 
para contemplar o apetite fisiológico daqueles que o 
apoiam e exigem a moeda de troca.

Portanto, Srª Presidente, não basta trocar esse ou 
aquele ministro. É preciso mudar o modelo, é preciso 
realizar uma grande reforma administrativa para reduzir 
os gastos correntes, diminuir o espaço da corrupção e 
recuperar a capacidade de investir do Estado brasilei-
ro. É preciso destruir o aparelhamento do Estado para 
torná-lo mais eficiente. Esse perverso aparelhamento 
puxa para baixo a qualidade da gestão e abre as por-
tas para a corrupção.

Presidente Sarney, este é o nosso objetivo: in-
sistir, persistir teimosamente, apelar para que a Presi-
dente Dilma dê rumos ao seu Governo, outros rumos, 
percorra outros caminhos, os caminhos da eficiência 
administrativa, da transparência e do respeito à socie-
dade brasileira. 

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
Peço aos Srs. Senadores que se encontram na 

Casa, em outras dependências que não sejam o ple-
nário, que compareçam, uma vez que teremos votação 
de medidas provisórias e eleição para o 2º Vice-Presi-
dente da Mesa Diretora, cargo que se encontra vago.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 26, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 539, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 26, de 2011, que autoriza 
o Conselho Monetário Nacional, para fins da 
política monetária e cambial, a estabelecer 

condições específicas para negociação de 
contratos de derivativos; altera os arts. 2º e 3º 
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, o 
art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril 
de 1980, os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.894, de 
21 de junho de 1994, e a Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004; e dá outras providências.

Transcorre hoje a sexta sessão da matéria cons-
tando da pauta.

O projeto tem como Relator o Senador Blairo 
Maggi, a quem concedo a palavra.

Reitero aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa que não no plená-
rio que compareçam para concluirmos a votação de 
medidas provisórias e procedermos à eleição para 2º 
Vice-Presidente da Casa.

Com a palavra, Senador Blairo.

PARECER Nº 1.288, DE 2011–PLEN

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Para profe-
rir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito obrigado.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vou fazer a leitu-
ra do relatório revisado, de Plenário, sobre o Projeto de 
Lei de Conversão n° 26, de 2011, à Medida Provisória 
n° 539, de 26 de julho de 2011, que autoriza o Conse-
lho Monetário Nacional, para fins da política monetária 
e cambial, a estabelecer condições específicas para 
negociação de contratos de derivativos, altera o art. 3o 
do Decreto-Lei n° 1.783, de 18 de abril de 1980, e os 
arts. 1o e 2º da Lei n° 8.894, de 21 de junho de 1994, 
e dá outras providências.

A Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, edi-
tou, em 26 de julho de 2011, a Medida Provisória n° 
539, que chega ao exame desta Casa convertida no 
Projeto de Lei de Conversão n° 26, de 2011, pela Câ-
mara dos Deputados, conforme previsto no art. 62, § 
12, da Constituição Federal.

A medida provisória é originariamente compos-
ta por cinco artigos e tem como objetivo autorizar o 
Conselho Monetário Nacional a estabelecer condições 
específicas para a negociação de contratos de deriva-
tivos, ou seja, regulamentar em detalhes o mercado de 
derivativos, inclusive para determinar depósitos sobre 
os valores nocionais dos contratos e fixar limites, pra-
zos e outras condições sobre as negociações desses 
contratos de derivativos.

Também altera o art. 3o do Decreto-Lei n° 1.783, 
de 18 de abril de 1980, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e so-
bre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários 
(IOF), para incluir as instituições autorizadas a operar 
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com contratos de derivativos entre aquelas responsá-
veis pela cobrança do imposto e pelo seu recolhimento 
ao Tesouro Nacional, nos prazos e condições fixados 
pela Secretaria da Receita Federal. 

Em seu art. 3°, a medida provisória altera os arts. 
1o, 2o e 3o da Lei n° 8.894, de 21 de junho de 1994, 
que também dispõe sobre o IOF, incluindo: (a) pará-
grafo no art. 1o, para estabelecer a alíquota máxima de 
25% sobre o valor da operação em contratos de deri-
vativos; (b) alínea c no inciso II do art. 2o, para definir, 
como valor da operação a ser tributado, o valor nocio-
nal ajustado do contrato de derivativo; (c) § 3o no art. 
2o, para definir o valor nocional ajustado como sendo 
o produto do valor nocional pela variação do preço do 
derivativo em relação à variação do preço do seu ativo 
objetivo; e (d) inciso IV no art. 3o, para estabelecer que 
os titulares dos contratos são os contribuintes do IOF.

Além disso, em seu art. 4°, a MPV determina que 
é condição de validade dos contratos de derivativos, 
celebrados a partir da edição da medida provisória, 
o registro em câmaras ou prestadores de serviço de 
compensação, liquidação e de registro autorizados pelo 
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários. O art. 5o trata da cláusula de vigência.

À medida foram oferecidas 14 emendas na Co-
missão Mista referida no caput do art. 2o da Resolução 
n° 1, de 2002, do Congresso Nacional. A primeira, do 
Deputado Arnaldo Jardim, propõe anular o art. 1o por 
entender que ele fere contratos já firmados. A segunda, 
do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, também 
propõe anular o art. 1o da medida provisória, visto que 
ele dá amplos poderes para intervir no mercado de de-
rivativos, o que exigiria uma lei complementar, conforme 
o art. 192 da Constituição Federal, e não poderia ser 
legislado por medida provisória, conforme o art. 62, § 
1o, inciso III, da Constituição Federal.

A terceira, do Deputado André Figueiredo, altera 
a redação do art. 1º, para suprimir a especificação das 
condições as quais o Conselho Monetário Nacional 
está autorizado a estabelecer nos contratos de deri-
vativos. A quarta, do Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, altera o art. 2º da Medida Provisória, para 
alterar a responsabilidade tributária para o contribuin-
te. A quinta, do Deputado Chico Alencar, altera o art. 
3º da Medida Provisória, para eliminar a discriciona-
riedade para o Poder Executivo alterar a alíquota do 
IOF e estabelecer limites máximos de 25%, como a 
alíquota a ser cobrada. A sexta e a sétima emendas, 
do Deputado André Figueiredo, alteram o art. 3°, para 
permitir maior tributação sobre os contratos de deriva-
tivos. A oitava, da Deputada Mara Gabrilli, altera o art. 
3º da Medida Provisória, para isentar exportadores e 
importadores de ganhos nos contratos de derivativos. 

A nona e a décima, do Deputado Antônio Carlos Ma-
galhães Neto, alteram o art. 3º da Medida Provisória, 
para estabelecer tratamento diferenciado nas alíquo-
tas do IOF ao contratante de derivativos que tenha o 
objetivo de proteção da variação cambial. A décima 
primeira, também do Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, altera o art. 3º da Medida Provisória, para 
deduzir a cobrança do IOF do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica. A décima segunda, do Senador Ar-
mando Monteiro, altera o art. 3º da Medida Provisória, 
para isentar os exportadores da cobrança de IOF nos 
contratos de derivativos ao equiparar os contratos de 
exportação aos contratos de derivativos na posição 
comprada. A décima terceira, da Deputada Sandra Ro-
sado, altera o art. 11 da Lei n° 11.482, de 2007, para 
prorrogar o prazo de isenção do Adicional de Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. E a 
décima quarta, do Deputado Geraldo Simões, altera 
a Lei n° 11.775, de 2010, para tratar de operações da 
lavoura cacaueira da Bahia.

O parecer do Deputado Reinhold Stephanes, 
aprovado pela Câmara dos Deputados, acatou o aten-
dimento aos pressupostos de relevância e urgência, 
de constitucionalidade, juridicidade, de boa técnica 
legislativa e de adequação financeira e orçamentá-
ria da MPV e de todas as emendas, à exceção das 
Emendas de n°s 13 e 14, que, com base no art. 4º, 
§ 4º, da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Na-
cional, foram indeferidas liminarmente, por versarem 
sobre matéria estranha ao objeto da MPV editada pelo 
Poder Executivo.

No mérito, o Deputado relator Reinhold Stephanes 
acatou a MPV e parcialmente as Emendas de n°s 8 a 
12, mas rejeitou as Emendas de n°s 1 a 7.

II – ANÁLISE

II. 1 – Da admissibilidade
Consoante dispõe o art. 8º da Resolução n° 1, 

de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada 
uma das Casas deverá examinar, antes do mérito de 
medida provisória, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

Quanto aos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência, o Poder Executivo expõe sua per-
cepção na Exposição de Motivos (EM) n° 107, de 2011, 
do Ministério da Fazenda, de que “quanto à urgência 
da medida, essa se justifica pela crescente deterio-
ração do quadro externo e pelas evidentes pressões 
especulativas presenciadas nos mercados de câmbio 
e de derivativos de câmbio.”

Cabe sempre observar que a urgência e a rele-
vância são requisitos de avaliação discricionária, de 
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apreciação estritamente política, permeada pelos cri-
térios de oportunidade e conveniência. Dessa forma, 
consideramos plenamente justificável a relevância e a 
urgência da MPV e a sua admissibilidade.

II.2 – Da constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa

Importa consignar que as matérias contidas na MPV 
não estão entre aquelas cuja veiculação por medida pro-
visória seja vedada pelo § 1º do art. 62 da Constituição.

A teor do art. 62 da Constituição Federal, em caso 
de relevância e urgência, a Presidência da República 
está legitimada a editar medida provisória, a ser apre-
ciada pelo Congresso Nacional.

Quanto à constitucionalidade da MPV n° 539, 
de 2011, a União é competente para legislar sobre 
política de crédito e de câmbio, conforme o inciso VII 
do art. 22 da Constituição Federal, e para fiscalizar as 
operações de natureza financeira, especialmente as 
de crédito e de câmbio, conforme dispõe o inciso VIII 
do art. 21 da Carta Magna.

As matérias veiculadas na MPV não estão no rol 
das competências exclusivas do Congresso Nacional 
ou de qualquer uma de suas Casas, expressas nos 
arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Além disso, a MPV trata de assuntos vinculados 
por afinidade ou pertinência, cumprindo, assim, os 
enunciados no art. 7º, incisos I e II, da Lei Comple-
mentar (LCP) n° 95, de 1998.

No mais, foram respeitadas as regras relaciona-
das à técnica legislativa, a despeito de, na ementa, 
faltar referência ao art. 3º da Lei n° 8.894, de 1994, 
motivo pelo qual alteramos a ementa por meio de uma 
emenda de redação.

Para evitar questionamentos relativos ao esta-
belecimento de competência ao Conselho Monetário 
Nacional por medida provisória, diploma legal equiva-
lente à lei ordinária, o que transgrediria a disposição 
constitucional constante no art. 192 da Constituição 
Federal, que exige lei complementar para a regulação 
do sistema financeiro, o PLV incluiu os arts. 1º e 4º da 
MPV nos arts. 2º e 3º da Lei n° 6.385, de 1976, visto 
que a MPV tratava do assunto como lei extravagante. 
O PLV aprovado na Câmara dos Deputados manteve 
o conteúdo original da MPV ao incluir os arts. 1º e 4º 
da MPV nos arts. 2º e 3º da Lei n° 6.385, de 1976, sem 
qualquer alteração substantiva.

Da adequação financeira e orçamentária.
A Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Na-

cional, estabelece, em seu art. 5o, §1o:

O exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das medidas provi-
sórias abrange a análise da repercussão sobre 

a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em espe-
cial a conformidade com a Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária da União.

No que se refere à adequação orçamentária e 
financeira, as medidas tomadas não criam despesas 
e podem aumentar a arrecadação. Portanto, não tra-
tam de assuntos orçamentários e nem ferem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Do mérito.
Quanto ao mérito, as iniciativas legislativas des-

critas acima no relatório deste parecer sobejamente 
justificam a aprovação da matéria. Avaliamos que o PLV 
possui o nítido mérito de promover maior transparência 
do mercado de derivativos ao exigir como condição de 
validade dos contratos o registro em câmaras ou pres-
tadores de serviço de compensação, de liquidação e 
de registro autorizados pelo Banco Central do Brasil 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

Os contratos de derivativos são aqueles em que 
se estabelece um valor nocional, valor de referência, 
do contrato a ser liquidado em data futura acordada. 
Dessa forma, deposita-se a margem de garantia es-
tabelecida e pagam-se ou recebem-se diariamente as 
variações para mais ou para menos, conforme as osci-
lações do preço base do produto. Daí o termo derivati-
vo, que pode ser o preço de uma moeda (câmbio), de 
uma commodity (petróleo, soja, etc) ou de algum indi-
cador financeiro, como um índice de bolsa de valores.

Como se sabe, os preços dos produtos e dos 
contratos derivados variam conforme os fundamentos 
da economia. Pensar de outra forma seria concluir que 
os preços podem variar em sentido oposto a que de-
terminam os seus fundamentos por um longo período. 

A moeda brasileira se desvalorizou em 1999, 
2002 e 2008, por exemplo, por razões que vão além 
do jogo especulativo sobre o preço do câmbio e, à ex-
ceção de 2008 e mais recentemente em setembro de 
2011, vem se valorizando desde 2003 por razões que 
vão muito além do papel operacional e especulativo 
exercido pelos contratos de derivativos.

Além disso, os contratos de derivativos são impor-
tantes instrumentos financeiros, pois tornam possível 
a transferência de riscos entre os agentes econômicos 
dos que não querem correr o risco de variação de preço 
de determinado produto para os que almejam assu-
mir esse risco. Todavia, a variação do preço se toma 
mais aguda por causa da especulação financeira, que 
promove aumento da variação do preço, ou seja, da 
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volatilidade. Em uma palavra, os contratos de deriva-
tivos potencializam a atuação dos tomadores de risco.

Por isso, além de promover maior transparên-
cia no mercado de derivativos ao exigir o registro dos 
contratos em câmaras ou prestadores de serviço de 
compensação, de liquidação e de registro autorizados 
a operar pelo Governo Federal, a Medida Provisória 
ainda autorizou a intervenção do Governo Federal no 
mercado de derivativos, por meio da tributação em até 
25% do valor da operação e da exigência de aumento 
nas margens de garantias.

No Congresso Nacional, o PLV n° 26, de 2011, 
alterou a Medida Provisória para anular o impacto da 
incidência do IOF nos casos em que o contrato de de-
rivativo for usado com a finalidade de proteger opera-
ções de exportação.

A questão a ser considerada é que mesmo o ex-
portador que possui ou esteja para receber recursos 
em moeda estrangeira – portanto, aumenta esse valor 
em reais quando o real se desvaloriza, mas diminui 
quando o real se valoriza – e deseja se proteger da 
oscilação, tornando-se a parte vendedora nos contra-
tos de derivativos de câmbio, vai pagar a tributação 
estipulada. Ou seja, os exportadores que estão ten-
tando se proteger das perdas de receita resultante da 
valorização do real serão prejudicados se mantida a 
redação original da Medida Provisória.

Por isso, o PLV possibilita à pessoa jurídica ex-
portadora o desconto do IOF devido em operações de 
derivativos. Se impossibilitado de aproveitar o imposto, 
o contribuinte poderá solicitar a sua restituição ou com-
pensação com outros impostos e contribuições admi-
nistrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Aqui, Sr. Presidente, quero fazer um adendo fora 
do que está escrito no relatório, pois, Senador Monteiro, 
estive verificando a emenda que V. Exª tinha aqui nesta 
Medida Provisória e, numa negociação com a Fazen-
da, junto com o Secretário-Executivo do Ministério da 
Fazenda e os seus técnicos, chegamos à conclusão de 
que essas compensações que poderão ser feitas com 
outros impostos talvez não se fizessem tão benéficas 
para o setor exportador. Então numa negociação com 
eles chegamos à conclusão do melhor a ser feito. E 
nessa negociação a Fazenda se compromete em edi-
tar um decreto fazendo com que a tomada de risco do 
exportador seja levada à alíquota zero. Não teremos a 
obrigatoriedade de fazer as compensações. Portanto, 
o setor exportador terá um tratamento diferenciado da 
Receita Federal a partir da semana que vem, quando 
sentarmos para redigir esse decreto.

Outro ponto de dúvida suscitado durante a tra-
mitação da Medida Provisória no Congresso Nacional 
seria quanto à responsabilidade do recolhimento do 

IOF. A Medida Provisória determina que a responsa-
bilidade seja das câmaras de compensação, mas essa 
determinação pode trazer dificuldades operacionais e 
mesmo jurídicas, com eventual contestação do cálculo 
pelo investidor ou pela Secretaria da Receita Federal.

Todavia, o Poder Executivo pode, por meio infra-
legal, flexibilizar a regra operacional de recolhimento, 
como fez por meio do Decreto nº 7.563, de 15 de se-
tembro de 2011, ao prever que, em caso de impossi-
bilidade de apuração do IOF devido, as câmaras de 
compensação deverão remeter aos titulares dos con-
tratos, ou a seus representantes legais, as informações 
necessárias ao cumprimento da obrigação tributária.

Além de permitir o desconto, a restituição ou a 
compensação do IOF pelo exportador, o PLV n° 26, 
de 2011, dispensa a exigência do IOF incidente so-
bre contratos de derivativos para os fatos geradores 
ocorridos entre 27 de julho e 16 de setembro de 2011, 
dada a inviabilidade de apuração do tributo sem a re-
gulamentação posteriormente publicada, como, aliás, 
prevê o Código Tributário Nacional, ou seja, a Lei n° 
5.172, de 1966, em seu art. 172, inciso II, ao estabe-
lecer a possibilidade de extinção do crédito tributário 
nos casos de erro ou ignorância escusáveis ao sujeito 
passivo quanto à matéria de fato.

Outro ponto contido no PLV aprovado pela Câ-
mara dos Deputados e que não consta na Medida 
Provisória originária é a alteração da Lei n° 10.931, de 
2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias e sobre Letra e Cédula de 
Crédito Imobiliário, entre outros assuntos correlatos, 
com vistas a promover o aprimoramento do sistema 
de garantias no sistema financeiro por meio da auto-
rização legal para que as instituições autorizadas a 
operar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão 
de Valores Mobiliários, nos seus respectivos campos 
de competência, possam registrar os gravames e ônus 
para fins de publicidade e eficácia perante terceiros.

Em face do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei de Conversão n° 26, de 2011, 
com a seguinte emenda de redação:

Autoriza o Conselho Monetário Nacional, 
para fins de políticas monetária e cambial, a es-
tabelecer condições específicas para negociação 
de contratos de derivativos, altera os 2º e 3º da 
Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, o art. 3º 
do Decreto Lei 1.783 de 18 de abril de 1980, os 
arts. 1º, 2º e 3º da Lei 8.894, de 21 de junho de 
1994, e a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e dá outras providências.
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Então, Sr. Presidente, o voto é favorável ao pro-
jeto aqui discutido. Gostaria de fazer mais um ou dois 
comentários aos colegas Senadores e Senadoras.

Esta Medida Provisória aqui relatada tem como 
objetivo fazer uma proteção da moeda brasileira. Aqui, 
neste plenário, em muitas oportunidades, vi e também 
me manifestei, como muitos colegas, dizendo que o 
Governo precisava tomar providências. Lá nas nossas 
comissões, principalmente na Comissão de Assuntos 
Econômicos, por muitas vezes, interpelamos o Ministro 
Guido Mantega, o Presidente do Banco Central e outras 
autoridades monetárias que aqui vieram no sentido de 
que o Governo precisaria tomar uma posição, de que 
não era possível fazer comércio internacional vendo, Sr. 
Presidente, nossa moeda descer de 1,80 e 1,70 para 
1,54 e descendo cada vez mais. O ataque especula-
tivo sobre o nosso real, fazendo-o valorizado, estava 
tirando a competitividade das exportações brasileiras. 

Esta Medida Provisória, que vem trazer a possi-
bilidade da tributação sobre derivativos, isentando o 
setor produtivo brasileiro, dá ao Governo uma medida 
inédita no mundo, inclusive, pois o Governo pode, mui-
to atentamente, observar os movimentos do mercado 
e interferir no momento correto, saindo do 1% de tri-
butação e podendo chegar aos 25%. É claro que 1% 
hoje, para o setor produtivo, como originalmente foi 
colocado, é muito, porque o setor produtivo exportador, 
quando recebe um novo imposto, imediatamente ele 
passa para a cadeia, para frente. Portanto, não seria 
justo – como foi admitido na Câmara e tenho certeza 
de que será admitido neste plenário – isentar o setor 
exportador do IOF. Feito isso, o Governo, as nossas 
autoridades monetárias têm um instrumento moderno 
de fazer o controle. 

Conversei com os nossos técnicos da Fazenda, 
que estiveram comigo discutindo essa matéria, por 
exemplo, com o Dr. Estevão, o Júlio Costa e a professo-
ra Conceição. As apostas contra o nosso real não são 
feitas pelos exportadores. Quando o exportador vai lá 
e faz um hedge de R$50 milhões, R$10 milhões, ele 
está se protegendo contra as variações internas. Mas 
bancos ou os grandes especuladores fazem operações 
no Brasil, Senador Armando Monteiro, de mais de 40 
bilhões, 20 bilhões numa única vez, fazendo com que 
o nosso real seja valorizado, ao se valorizar o real, 
desce o dólar e ele fica na posição invertida. Ao sair 
da operação, ele ganha alguns bilhões de dólares no 
nosso País sem fazer absolutamente nada.

Para finalizar, gostaria de dizer que, se a medida 
provisória tivesse deixado o ônus para o exportador, 
desta tribuna eu estaria fazendo um discurso diferente. 
Mas, como nós estamos isentos, os exportadores bra-
sileiros – portanto, a economia brasileira ganha neste 

momento competitividade –, venho a esta tribuna dizer 
que esta Medida Provisória é moderna, se transforma-
da em lei, uma proteção moderna contra os ataques 
à nossa moeda quer seja, como neste momento, de 
valorização da moeda, ou, em outras épocas, como já 
vimos, para desvalorizar a nossa moeda.

Então aqui, para finalizar, quero agradecer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

permite um aparte para um esclarecimento ao Relator, 
Sr. Presidente?

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Pois não, 
Sr. Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É regimental a intervenção de V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Blairo Maggi, V. Exª se mostra um pro-
fundo conhecedor dessa matéria e nos dá indicação 
de como o Projeto de Lei de Conversão tem aspectos 
muito positivos e contribuições que aconteceram na 
Câmara. V. Exª também dialogou com as autoridades 
da Fazenda para fazer o seu parecer. Mas eu gosta-
ria que V. Exª pudesse, inclusive, apresentar a nós, 
Senadores, uma informação didática sobre, o que eu 
acredito, nem todos aqui, os 81 Senadores, sabemos 
bem. Refiro-me à possibilidade de votarmos essa ma-
téria com consciência. Primeiro, o que é um derivativo? 
Quais os tipos de derivativos que existem? Também, 
para essas operações, sejam derivativos a termo, fu-
turos, de opção ou swaps, ou seja, troca, qual a impor-
tância de haver uma tributação na forma do Imposto 
sobre Operações Financeiras, sob o ponto de vista 
do Governo? Porventura, as autoridades monetárias 
estão levando em consideração quaisquer riscos para 
definir a regulamentação que está por ser aprovada? 
Tendo em conta a experiência dos movimentos es-
peculativos, que muitas vezes levaram algumas das 
economias a se tornarem instáveis, em que medida 
essa regulamentação poderá contribuir para que as 
autoridades da Fazenda tenham bastante controle so-
bre essas operações? Até por seu trabalho profissional 
– V. Exª é um empresário que realiza exportações de 
soja, por exemplo –, acredito que V. Exª está em con-
dições melhores do que os outros 80 Senadores, pois 
não temos a vivência que V. Exª tem. Então, acredito 
que V. Exª foi muito bem escolhido para ser o Relator 
dessa matéria. Eu lhe agradeceria muito se pudesse 
aprender com V. Exª sobre o que são os derivativos. Por 
que eles são importantes para os exportadores? Qual 
a relevância de, por exemplo, essa medida de conver-
são dizer que o IOF pode atingir até 25%? Ao mesmo 
tempo, há a possibilidade de o exportador ou operador 
de derivativos até ser ressarcido do IOF eventualmen-
te cobrado. Faço essas perguntas para aprender com 
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V. Exª, que tem conhecimento mais profundo sobre o 
assunto. Com isso, poderemos votar com maior nível 
de consciência. Muito obrigado.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Muito obri-
gado, Senador Suplicy.

O derivativo é a possibilidade que existe quando 
um exportador está mandando sua mercadoria para 
fora do País. Obviamente, o exportador está mandan-
do a mercadoria para fora do País e a está vendendo 
em dólares lá fora. Mas suas despesas, no dia a dia, 
com mão de obra, com imposto, com energia, dentro 
do País, são feitas em reais. Não pagamos em dólar. 
Então, no momento em que o exportador faz a venda, 
ele olha a cotação do dólar em relação ao real. E se, 
naquele momento, os seus custos em real já estão 
compensados com o valor do dólar, ele faz uma ope-
ração de hedge, ele faz um seguro, para dizer: “Muito 
bem! Aconteça o que acontecer, vou receber meus re-
ais dentro do Brasil e conseguirei pagar os impostos, 
a folha de pagamento e outras despesas”. Então, isso 
dá ao exportador a garantia de que não terá prejuízos, 
por exemplo, se o real se valorizar e o dólar baixar, já 
que a receita dele é em dólar. Ele faz um seguro, que 
chamamos de hedge, e isso é um derivativo. Então, 
ele fica seguro. E esse hedge – eu disse aqui durante 
a leitura – pode ser feito em cima da venda de soja, de 
carnes, de petróleo, como é feito na importação tam-
bém: todos procuram se “hedgiar” para não ficarem 
expostos às variações.

Por isso, o Governo entendeu que, de um dia 
para outro, não pode dizer para quem está na ativida-
de econômica que sua taxa amanhã será de 2% ou de 
3%. As trades e os exportadores trabalham com mar-
gens extremamente curtas, pequenas. Muitas vezes, a 
margem não chega a 2% ou 3% sobre uma operação. 
Portanto, se cobrar 1%, 2% ou 3%, o Governo acabará 
prejudicando as empresas brasileiras e poderá levá-
-las até a falência.

Do outro lado, também valem os derivativos para 
grandes especuladores, para bancos ou fundos inter-
nacionais que vêm ao Brasil e sabem que o dólar está 
em queda no Brasil e que o real está subindo. Alguns 
bancos ou alguns fundos vêm ao Brasil e fazem impo-
sições. No dia 25 de junho, havia uma posição do dólar 
contra o real, houve R$45 bilhões apostados de que o 
real cairia mais. E, sob essa pressão, ele acaba caindo.

O Governo disse: “Agora, preciso de um instru-
mento para sinalizar para esse mercado e dizer ‘não 
vem que não tem’. Se você vier muito forte, tenho um 
instrumento hoje e posso dizer para você que vou to-
mar parte daquilo que você aqui colocou”. Então, o 
Governo está pedindo ao Senado e ao Congresso que 
lhe deem a possibilidade de sair de uma taxa de 0% a 

25%. Num ataque extremo, o Governo pode taxar em 
25%, mas não pode taxar, conforme a lei, aquilo que 
já foi contratado. Ele tem de fazer isso para o futuro.

O gráfico que a Fazenda me mostrou é bem claro. 
No dia 25, quando o Governo falou que ia trabalhar com 
esse instrumento, imediatamente os derivativos cam-
biais e não residentes de bancos de fora começaram a 
sair do Brasil. Disseram: “Vou perder 1%”. Começaram 
a sair do Brasil, até o dia em que o Governo lançou 
como seriam as regras. E foi muito interessante – a 
Fazenda comemora muito isso, mas não é só reflexo 
da lei – o que aconteceu. A medida da Fazenda, do 
Governo, e o agravamento da crise internacional por 
volta do dia 20 de setembro fizeram com que o esto-
que de derivativos no País praticamente se tornasse 
negativo. E aí o que aconteceu? A moeda brasileira 
sofreu uma desvalorização em relação ao dólar, que 
era aquilo que desejávamos e de que precisávamos.

Então, Senador Suplicy, considero – já disse isso 
– que essa é uma medida inteligente, interessante, 
em que se protege a exportação e em que se protege 
o País de ataques sobre a nossa moeda. Derivativo, 
simplesmente, é a possibilidade que se tem de se fazer 
um hedge. Pode ganhar ou pode perder quem está 
nas posições trocadas. E o Governo vai interferir nisso 
no momento em que achar interessante.

Outra explicação importante a dar aqui é que as 
operações de hedge até contratos de R$10 milhões 
não serão tributadas, estarão isentas de tributação. 
Então, pequenas empresas que tenham operações 
até R$10 milhões, pelo decreto, vão ficar fora.

Há outra informação importante: se a Vale, uma 
empresa do tipo da BR Foods ou alguma grande em-
presa exportadora têm contratos de derivativos da or-
dem de R$1 bilhão, se a operação vencer hoje e se, 
hoje mesmo, for feita a renovação, a operação também 
não é tributada, porque essas empresas vêm trazendo 
uma posição conhecida pelo Governo, conhecida pelo 
mercado. Mas, se à frente ele sair da posição e se, no 
futuro, retomar essa posição, ele poderá ser tributado.

Assim, a medida provisória, depois de seus de-
cretos de regulamentação, traz várias informações 
importantes que o mercado precisa conhecer – e já 
as conhece – na condução do processo no dia a dia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
obrigado. Foi altamente esclarecedor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Armando Monteiro deseja fazer 
uma interpelação ao Relator.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Sr. Pre-
sidente, quero me congratular com o Relator, Senador 
Blairo Maggi, que produz um relatório muito competente 
e muito completo sobre essa questão. Ao mesmo tem-
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po, quero agradecer-lhe a palavra que nos deu sobre 
uma emenda que apresentamos, a Emenda nº 12, que 
pretendia resguardar o setor exportador, já que, pela 
medida provisória original, o setor poderia ser punido 
nas operações de hedge que ficavam equiparadas 
às operações de derivativo em posições compradas. 
Com competência, o Senador Blairo Maggi negociou 
com o Governo a possibilidade de que, por meio de 
um decreto do Executivo, que será superveniente, se 
pudesse neutralizar o impacto para o setor exportador. 
Então, eu lhe agradeço e me congratulo com V. Exª, 
Senador Blairo Maggi, pelo seu relatório.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Eu é que lhe 
agradeço, Senador Armando Monteiro, a sua participa-
ção. Inclusive, usei a sua emenda. Fui até a Fazenda e 
disse que o que setor exportador brasileiro precisava 
era exatamente isto aqui. E, num gesto de desprendi-
mento da Fazenda, em três minutos, chegamos a um 
entendimento e fizemos um acordo. Não está escrito, 
mas há um acordo. Quero deixar claro para este Ple-
nário que a Fazenda, o Governo tem um acordo com 
este Relator e, consequentemente, com este Plenário, 
de que fará um decreto isentando todas as operações 
dos exportadores brasileiros.

Agradeço ao Senador Armando Monteiro pela 
ajuda neste processo. Inclusive, conversei com S. Exª 
durante a confecção do meu relatório.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 26, de 2011, à Medida Provi-
sória nº 539, de 26 de julho de 2011, que 
autoriza o Conselho Monetário Nacional, 
para fins da política monetária e cambial, 
a estabelecer condições específicas para 
negociação de contratos de derivativos, al-
tera o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 
de abril de 1980, e os arts. 1º e 2º da Lei nº 
8.894, de 21 de junho de 1994, e dá outras 
providências.

Relator-Revisor: Senador Blairo Maggi

I – Relatório

A Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF), 
editou, em 26 de julho de 2011, a Medida Provisória 
(MPV) nº 539, que chega ao exame desta Casa con-
vertida no Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 26, de 
2011, pela Câmara dos Deputados, conforme previsto 
no art. 62, § 12, da Constituição Federal.

A MPV é originariamente composta por cinco arti-
gos e tem como objetivo precípuo autorizar o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) a estabelecer condições 
específicas para a negociação de contratos de deriva-
tivos, ou seja, regulamentar em detalhes o mercado de 
derivativos, inclusive para determinar depósitos sobre 
os valores nacionais dos contratos e fixar limites, pra-
zos e outras condições sobre as negociações desses 
contratos de derivativos.

Também altera o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, 
de 18 de abril de 1980, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e so-
bre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários 
(IOF), para incluir as instituições autorizadas a operar 
com contratos de derivativos entre aquelas responsá-
veis pela cobrança do imposto e pelo seu recolhimento 
ao Tesouro Nacional, nos prazos e condições fixados 
pela Secretaria da Receita Federal.

Em seu art. 3º, a MPV altera os arts. 1º, 2º e 3º 
da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, que também 
dispõe sobre o IOF, incluindo: (a) parágrafo no art. 1º, 
para estabelecer a alíquota máxima de 25% sobre o 
valor da operação em contratos de derivativos; (b) alí-
nea c no inciso II do art. 2º, para definir, como valor da 
operação a ser tributada, o valor nacional ajustado do 
contrato de derivativo; (c) § 3º no art. 2º, para definir o 
valor nacional ajustado como sendo o produto do va-
lor nacional pela variação do preço do derivativo em 
relação à variação do preço do seu ativo objetivo; e (d) 
inciso IV no art. 3º, para estabelecer que os titulares 
dos contratos são os contribuintes do IOF.

Além disso, em seu art. 4º, a MPV determina que 
é condição de validade dos contratos de derivativos, 
celebrados a partir da edição da MPV, o registro em 
câmaras ou prestadores de serviço de compensação, 
liquidação e de registro autorizados pelo Banco Central 
do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. O 
art. 5º trata da cláusula de vigência.

À Medida foram oferecidas 14 emendas na Co-
missão Mista referida no caput do art. 2º da Resolução 
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. A primeira, do 
Deputado Arnaldo Jardim, propõe anular o art. 1º por 
entender que ele fere contratos já firmados; a segunda, 
do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, também 
propõe anular o art. 1º da MPV, visto que ele dá am-
plos poderes para intervir no mercado de derivativos, o 
que exigiria uma lei complementar, conforme o art. 192 
da Constituição Federal, e não poderia ser legislado 
por medida provisória, conforme o art. 62, § 1º, III, da 
Constituição Federal; a terceira, do Deputado André 
Figueiredo, altera a redação do art. 1º, para suprimir 
a especificação das condições as quais o CMN está 
autorizado a estabelecer nos contratos de derivativos; 
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a quarta, do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
altera o art. 2º da MPV, para alterar a responsabilidade 
tributária para o contribuinte; a quinta, do Deputado 
Chico Alencar, altera o art. 3º da MPV, para eliminar 
a discricionariedade para o Poder Executivo alterar a 
alíquota do IOF e estabelecer o limite máximo de 25% 
como a alíquota a ser cobrada; a sexta e a sétima, do 
Deputado André Figueiredo, alteram o art. 3º, para 
permitir maior tributação sobre os contratos de deriva-
tivos; a oitava, da Deputada Mara Gabrilli, altera o art. 
3º da MPV, para isentar exportadores e importadores 
de ganhos nos contratos de derivativos; a nona e a 
décima, do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
alteram o art. 3º da MPV, para estabelecer tratamento 
diferenciado nas alíquotas do IOF ao contratante de 
derivativos que tenha o objetivo de proteção da varia-
ção cambial; a décima primeira, do Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, altera o art. 3º da MPV, para 
deduzir a cobrança do IOF do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica; a décima segunda, do Senador Ar-
mando Monteiro, altera o art. 3º da MPV, para isentar 
os exportadores da cobrança de IOF nos contratos de 
derivativos ao equiparar os contratos de exportação 
aos contratos de derivativos na posição comprada; a 
décima terceira, da Deputada Sandra Rosado, altera 
o art. 11 da Lei nº 11.482, de 2007, para prorrogar o 
prazo de isenção do Adicional de Frete para Reno-
vação da Marinha Mercante – AFRMM; e a décima 
quarta, do Deputado Geraldo Simões, altera a Lei nº 
11.775, de 2010, para tratar de operações da lavoura 
cacaueira da Bahia.

O parecer do Deputado Reynold Stephanes, apro-
vado pela Câmara dos Deputados, acatou o atendimen-
to aos pressupostos de relevância e urgência, de cons-
titucionalidade, juridicidade, de boa técnica legislativa e 
de adequação financeira e orçamentária da MPV e de 
todas as emendas, à exceção das Emendas de nos 13 
e 14, que, com base no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
1, de 2002, do Congresso Nacional, foram indeferidas 
liminarmente por versarem sobre matéria estranha ao 
objeto da MPV editada pelo Poder Executivo.

No mérito, o Deputado-Relator acatou a MPV e 
parcialmente as Emendas de nos 8 a 12, mas rejeitou 
as Emendas de nos 1 a 7.

II – Análise

II.1 – Da admissibilidade

Consoante dispõe o art. 8º da Resolução nº I, 
de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada 
uma das Casas deverá examinar, antes do mérito de 
Medida Provisória, o atendimento ou não dos pressu-

postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

Quanto aos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência, o Poder Executivo expõe sua per-
cepção na Exposição de Motivos (EM) nº 107, de 2011, 
do Ministério da Fazenda, de que “quanto à urgência 
da medida, essa se justifica pela crescente deterio-
ração do quadro externo e pelas evidentes pressões 
especulativas presenciadas nos mercados de câmbio 
e de derivativos de câmbio”.

Cabe sempre observar que a urgência e a rele-
vância são requisitos de avaliação discricionária, de 
apreciação estritamente política, permeada pelos cri-
térios de oportunidade e conveniência. Dessa forma, 
consideramos plenamente justificável a relevância e 
urgência da MPV e sua admissibilidade.

II.2 – Da constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa

Importa consignar que as matérias contidas na 
MPV não estão entre aquelas cuja veiculação por me-
dida provisória seja vedada pelo § 1° do art. 62 da 
Constituição. A teor do art. 62 da Constituição Federal, 
em caso de relevância e urgência, a Presidente da 
República está legitimada a editar medida provisória, 
a ser apreciada pelo Congresso Nacional.

Quanto à constitucionalidade da MPV n° 539, 
de 2011, a União é competente para legislar sobre 
política de crédito e de câmbio, conforme o inciso VII 
do art. 22 da CF e para fiscalizar as operações de 
natureza financeira, especialmente as de crédito e 
de câmbio, conforme dispõe o inciso VIII do art. 21 
da Carta Magna.

As matérias veiculadas na MPV não estão no rol 
das competências exclusivas do Congresso Nacional 
ou de qualquer de suas Casas, expressas nos arts. 
49, 51 e 52 da CF.

Além disso, a MPV trata de assuntos vinculados 
por afinidade ou pertinência, cumprindo assim os enun-
ciados no art. 7°, incisos I e II, da Lei Complementar 
(LCP) n° 95, de 1998.

No mais, foram respeitadas as regras relacio-
nadas à técnica legislativa, a despeito de na ementa 
faltar referência ao art. 3° da Lei n° 8.894, de 1994, 
motivo pelo qual alteramos a ementa por meio de uma 
emenda de redação.

Para evitar questionamentos relativos ao esta-
belecimento de competência ao Conselho Monetário 
Nacional por medida provisória, diploma legal equiva-
lente à lei ordinária, o que transgrediria a disposição 
constitucional constante no art. 192 da Constituição 
Federal, que exige lei complementar para a regulação 
do sistema financeiro, o PLV incluiu os arts. 1° e 4° da 
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MPV nos arts. 2° e 3° da Lei n° 6.385, de 1976; visto 
que a MPV tratava do assunto como lei extravagante. 
O PLV aprovado na Câmara dos Deputados manteve 
o conteúdo original da MPV ao incluir os arts. 1° e 4° 
da MPV nos arts. 2° e 3° da Lei n° 6.385, de 1976, sem 
qualquer alteração substantiva.

II. 3 – Da Adequação Financeira e Orçamentária

A Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacio-
nal, estabelece, em seu art. 5°, § 1°, que “o exame de 
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira 
das Medidas Provisórias abrange a análise da reper-
cussão sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.”

No que se refere à adequação orçamentária e 
financeira, as medidas tomadas não criam despesas 
e podem aumentar a arrecadação. Portanto, não tra-
tam de assuntos orçamentários e nem ferem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

II. 4 – Do mérito

Quanto ao mérito, às iniciativas legislativas des-
critas acima no relatório deste parecer sobejamente 
justificam a aprovação da matéria. Avaliamos que o PLV 
possui o nítido mérito de promover maior transparência 
do mercado de derivativos ao exigir como condição de 
validade dos contratos o registro em câmaras ou pres-
tadores de serviço de compensação, de liquidação e 
de registro autorizados pelo Banco Central do Brasil 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

Os contratos de derivativos são aqueles em que 
se estabelece um valor nocional, valor de referência, 
do contrato a ser liquidado em data futura acordada. 
Dessa forma, deposita-se a margem de garantia esta-
belecida e paga-se ou recebe-se diariamente as varia-
ções para menos ou para mais, conforme as oscilações 
do preço-base do produto, daí o termo derivativo, que 
pode ser o preço de uma moeda (câmbio), commodi-
ty (petróleo, soja, etc.) ou algum indicador financeiro, 
como um índice da bolsa de valores.

Como se sabe, os preços dos produtos e dos 
contratos derivados variam conforme os fundamentos 
da economia. Pensar de outra forma seria concluir que 
os preços podem variar em sentido oposto a que de-
terminam os seus fundamentos por um longo período. 
A moeda brasileira se desvalorizou em 1999, 2002 e 
2008, por exemplo, por razões que vão além do jogo 
especulativo sobre o preço do câmbio e, à exceção 
de 2008 e mais recentemente em setembro de 2011, 

vem se valorizando desde 2003 por razões que vão 
muito além do papel operacional e especulativo exer-
cido pelos contratos de derivativos.

Além disso, os contratos de derivativos são impor-
tantes instrumentos financeiros, pois tornam possível 
a transferência de riscos entre os agentes econômicos 
dos que não querem correr o risco de variação de preço 
de determinado produto para os que almejam assu-
mir esse risco. Todavia, a variação do preço se toma 
mais aguda por causa da especulação financeira, que 
promove aumento da variação do preço, ou seja, da 
volatilidade. Em uma palavra, os contratos de deriva-
tivos potencializam a atuação dos tomadores de risco

Por isso, além de promover maior transparência no 
mercado de derivativos ao exigir o registro dos contratos 
em câmaras ou prestadores de serviço de compensa-
ção, de liquidação e de registro autorizados a operar 
pelo Governo Federal, a MPV ainda autorizou a inter-
venção do Governo Federal no mercado de derivativos, 
por meio da tributação em até 25% do valor da operação 
e da exigência de aumento nas margens de garantias.

No Congresso Nacional, o PLV n° 26, de 2011, 
alterou a MPV para anular o impacto da incidência do 
IOF nos casos em que o contrato de derivativo for usado 
com a finalidade de proteger operações de exportação.

A questão a ser considerada é que mesmo o ex-
portador que possui ou esteja para receber recursos 
em moeda estrangeira – portanto, aumenta esse valor 
em reais quando o real se desvaloriza, mas diminui 
quando o real se valoriza – e deseja se proteger da 
oscilação, tomando-se a parte vendedora nos contra-
tos de derivativos de câmbio, vai pagar a tributação 
estipulada. Ou seja, os exportadores que estão ten-
tando se proteger das perdas de receita resultante da 
valorização do real serão prejudicados se mantida a 
redação original da MPV.

Por isso, o PLV possibilita à pessoa jurídica ex-
portadora o desconto do IOF devido em operações 
de derivativos. Se impossibilitado de aproveitar o 
imposto, o contribuinte poderá solicitar a sua resti-
tuição ou compensação com outros impostos e con-
tribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Outro ponto de dúvida suscitado, durante a tra-
mitação da MPV no Congresso Nacional, seria quan-
to à responsabilidade do recolhimento do IOF. A MPV 
determina que a responsabilidade seja das câmaras 
de compensação, mas essa determinação pode tra-
zer dificuldades operacionais e mesmo jurídicas, com 
eventual contestação do cálculo pelo investidor ou 
pela Secretaria da Receita Federal.

Todavia, o Poder Executivo pode por meio infra-
legal flexibilizar a regra operacional de recolhimento, 
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como fez por meio do Decreto n° 7.563, de 15 de se-
tembro de 2011, ao prever que em caso de impossi-
bilidade de apuração do IOF devido, as câmaras de 
compensação deverão remeter aos titulares dos con-
tratos, ou a seus representantes legais, as informações 
necessárias ao cumprimento da obrigação tributária.

Além de permitir o desconto, a restituição ou a 
compensação do IOE pelo exportador, o PLV n° 26, 
de 2011, dispensa a exigência do IOF incidente so-
bre contratos de derivativos para os fatos geradores 
ocorridos entre 27 de julho e 16 de setembro de 2011, 
dada a inviabilidade de apuração do tributo sem a re-
gulamentação posteriormente publicada, como, aliás, 
prevê o Código Tributário Nacional, ou seja, a Lei n° 
5.172, de 1966, em seu art. 172, inciso II, ao estabe-
lecer a possibilidade de extinção do crédito tributário 
nos casos de erro ou ignorância escusáveis ao sujeito 
passivo quanto à matéria de fato.

Outro ponto contido no PLV aprovado pela Câma-
ra dos Deputados e que não consta na MPV originária 
é a alteração da Lei n° 10.931, de 2004, que dispõe 
sobre o patrimônio de afetação de incorporações imo-
biliárias e sobre Letra e Cédula de Crédito Imobiliário, 
entre outros assuntos correlatos, com vistas a promover 
o aprimoramento do sistema de garantias no sistema 
financeiro por meio da autorização legal para que as 
instituições autorizadas a operar pelo Banco Central 
do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos 
seus respectivos campos de competência, possam re-
gistrar os gravames e ônus para fins de publicidade e 
eficácia perante terceiros.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2011, 
com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 15 – PLEN 
(Ao PLV nº 26, de 2011)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei de Conversão 
nº 26, de 2011, a seguinte redação:

Autoriza o Conselho Monetário Nacional, 
para fins de política monetária e cambial, a esta-
belecer condições específicas para negociação 
de contratos de derivativos; altera os arts. 2º e 
3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril 
de 1980, os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.894, de 
21 de junho de 1994, e a Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, e dá outras providências.

Sala das Sessões,  – Senador Blairo Maggi, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O parecer do Relator, Senador Blairo Maggi, é 
pelo atendimento dos pressupostos de constituciona-
lidade, relevância e urgência e pela adequação finan-
ceira e orçamentária. E, no mérito, é pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão, com uma Emenda de 
nº 15, de redação, que apresenta.

Em votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar a votação, tem a palavra o 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, o Senador Blairo Maggi defendeu com brilhantismo 
um tema que realmente conhece – eu o parabenizo 
por isso –, mostrou sua envergadura ao tratar de um 
tema que conhece em profundidade, que diz respeito 
a um assunto ao qual se dedica. No entanto, quanto 
à admissibilidade, há, claramente, uma ofensa ao art. 
62, § 1º, inciso III, da Constituição, e explico a V. Exªs. 
Em seguida, há outros artigos ofendidos.

O art. 62, § 1º, inciso III diz o seguinte:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgên-
cia, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, deven-
do submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas pro-
visórias sobre matéria:

[...]
III – reservada a lei complementar;
[...]”

O art. 192 da mesma Constituição é claríssimo. 
Diz o seguinte:

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvol-
vimento equilibrado do País e a servir aos in-
teresses da coletividade, em todas as partes 
que o compõem, abrangendo as cooperativas 
de crédito, será regulado por leis complemen-
tares que disporão, inclusive, sobre a partici-
pação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram.”

Sr. Presidente, tanto isso é verdade, que, na Câ-
mara – já veio no projeto de lei de conversão –, houve 
uma mudança significativa, porque a medida provisória 
era vazada nos seguintes termos:
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“Autoriza o Conselho Monetário Nacional, 
para fins da política monetária e cambial, a 
estabelecer condições específicas para a ne-
gociação de contratos de derivativos, altera o 
art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril 
de 1980, e os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.894, de 
21 de junho de 1994, e dá outras providências.”

Quando alguém, um Deputado, levantou essa le-
bre na Câmara, o que imediatamente o Governo fez? 
Buscou transformar, transferir todas as alterações para 
a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, sendo que 
a medida provisória já surte o efeito, ou todos os seus 
efeitos, a partir da sua edição.

De forma que buscou o Governo tentar convencer 
o Congresso de que, ao tratar desse assunto, ele estava 
tratando de assunto de competência do Conselho Mo-
netário Nacional, da Comissão de Valores Mobiliários, 
quando, na realidade, não o é. E não o é a ponto de 
ter fixado uma alíquota de até 25% no IOF. Criou essa 
nova alíquota. E digo por que criou essa alíquota para 
as operações de derivativos. Porque, diz o seguinte o 
art. 1º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994: 

“Art. 1º O Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Tí-
tulos e Valores Mobiliários será cobrado à alí-
quota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor 
das operações de crédito e relativos a títulos 
e valores mobiliários.” 

Então, veja que não se fala em contrato de deriva-
tivos, embora ele esteja obviamente embutido aqui nes-
sa condição, mas com o valor máximo de 1,5% ao dia. 

Criou-se, então, o § 1º deste mesmo artigo, que 
diz o seguinte:

“No caso de operações relativas a títulos 
ou valores mobiliários envolvendo contratos de 
derivativos [redação que não está presente na 
lei], a alíquota máxima é de 25% sobre o valor 
da operação.”

De sorte que legislou sobre matéria de lei com-
plementar. É totalmente inconstitucional. E, aprovada 
pela Casa, nós vamos buscar o Supremo Tribunal Fe-
deral, que, vez por outra, já tem nos acudido a esse 
abandono que o Legislativo foi deixado pelo Poder Exe-
cutivo, porque hoje, infelizmente, já não temos mais a 
prerrogativa de legislar.

E vale lembrar também, Sr. Presidente, que há 
outro motivo. Ao instituir esse imposto, essa alíquota, 
o que aconteceu? Simplesmente criou-se um confisco 
nessa área. Tem o efeito de confisco, porque qualquer 
imposto, inclusive sobre operações financeiras que 
tem alíquota de 25%, só pode ser considerado confis-

co. Disse brilhantemente o Senador Blairo Maggi, por 
quem tenho o maior respeito, e é verdade, que aqui há 
a expressão “até”, ou seja, pode ser nada ou até 25%. 
Mas, ao ser 25%, ele ofende o art. 150, inciso IV, da 
Constituição, que diz o seguinte: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garan-
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

(...)
IV – utilizar tributo com efeito de confisco;”

De sorte, Sr. Presidente, que o DEM vota contra 
no critério de admissibilidade, vota pela inconstitucio-
nalidade e vota “não” à medida.

Vamos discutir, proximamente, o mérito da ques-
tão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Antes de prosseguirmos na votação da matéria, 
quero comunicar à Casa que esta manhã, pela quarta 
vez que se reúne o Projeto Jovem Senador, nós tivemos 
a oportunidade de instalar aqui no plenário o resultado 
do Senado Jovem, composto por um Senador por cada 
Estado, e também o concurso que nós fizemos com o 
tema “O Brasil que a gente quer é a gente quem faz”. 
E agora temos aqui, à nossa esquerda, sentados ali na 
Tribuna de Honra, os jovens Senadores eleitos pelos 
Estados do Brasil, e que foram empossados esta ma-
nhã (Palmas.), e que estão, neste momento, aqui na 
tribuna, e durante esta tarde estarão trabalhando nas 
comissões, procedendo ao trabalho que nós fazemos, 
da mesma maneira eles irão fazer.

Eles já apresentaram aqui vinte projetos e três 
projetos de emenda constitucional. Estão com as as-
sessorias da Casa trabalhando justamente nessa mis-
são, o que é um incentivo aos jovens de todo o Brasil 
para que eles busquem a vocação política, que é a 
vocação de servir.

Assim, eu peço ao Senado, que nós todos fa-
çamos o que os senhores já fizeram: uma salva de 
palmas pelos Jovens Senadores do Brasil. (Palmas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Quero também dizer que, pela manhã, aqui no 
plenário, sob minha presidência, e depois a da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, nós elegemos, para presi-
dir o Jovem Senado, a Senadora Fernanda Barbosa 
Maciel, do Amazonas. Peço a Fernanda que tenha a 
oportunidade de levantar-se, como Presidente; o Vice-
-Presidente, o jovem Senador Matheus Oliveira Faria, 
de Minas Gerais; como 1º Secretário, a jovem Sena-
dora Jéssica Renata Gomes Perez, de Mato Grosso 
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do Sul, e como 2º Secretário, o jovem Senador Carlos 
Vinícius do Carmo Araújo, que estão conduzindo os 
trabalhos aqui nesta Casa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Eu tenho uma sugestão, Sr. Presidente: vamos 
colocar o jovem Senador de Goiás na CCJ.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está muito bem. Seguindo o exemplo que Goi-
ás já tem na CCJ.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – E quero dizer também que o Jovem Senado 
do futuro nos trouxe uma indicação, porque temos 17 
Senadoras e somente 10 Senadores.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cumprimentar os jovens Senadores do Brasil inteiro e 
comunicar-lhes que, além de medidas provisórias, nós 
temos também uma emenda constitucional na pauta. 
E aqui presentes conosco, nas galerias, estudantes de 
jornalismo do Estado de Goiás, que vieram acompa-
nhar a discussão da Emenda Constitucional do Sena-
dor Valadares, que trata exatamente da profissão de 
jornalista. Talvez alguns dos jovens Senadores também 
queiram entrar na carreira de jornalista, no Brasil. A 
nossa expectativa é que a profissão esteja devidamente 
regularizada. É o nosso anseio.

Então, juntamos o sentimento da juventude, Se-
nadores jovens, mulheres Senadoras majoritariamente, 
com o sentimento de luta de uma das mais importan-
tes categorias profissionais do nosso País, que são os 
jornalistas e os estudantes de jornalismo que acom-
panham a sessão nesse instante. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer esse registro 
porque, na verdade, é uma irmandade de jovens estu-
dantes com jovens profissionais que se preparam para 
assumir a responsabilidade de levar a informação para 
os cidadãos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sejam bem-vindos os estudantes de jornalis-
mo de Goiás, que aqui estão.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Em nome do PMDB, 
o nosso Líder Renan Calheiros também faz eco às 
manifestações do Senador Inácio Arruda. 

Por incrível que pareça, nos últimos dias, Sena-
dor Valadares, a PEC nº 033 de V. Exª, tão bem-vinda, 
ganhou, pelas redes sociais, pela própria mídia, a im-
portância que lhe é devida. E, hoje, estamos aguar-
dando que os procedimentos regimentais sejam feitos, 
para que possamos, o Senado da República, aprovar 
e aplaudir a iniciativa do nosso querido Senador Vala-
dares, tão bem-consubstanciada pelo aprimoramento 
do Senador Demóstenes Torres.

É a posição do PMDB, aguardando os procedi-
mentos naturais da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa, nessa direção, atendeu ao pedido do 
Senador Antonio Carlos Valadares, para inclusão em 
pauta da PEC referente ao assunto de legalização da 
profissão de jornalista.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora...

A SRA. LÚCIA VÃNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
exemplo do que fez o Senador Inácio Arruda e o Sena-
dor que nos antecedeu, eu quero, aqui, cumprimentar 
os estudantes de Goiás, os estudantes de jornalismo, e 
agradecer a V. Exª por haver colocado em pauta essa 
matéria tão importante para aqueles que exercem a 
profissão.

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

– AP) – Procede ao encaminhamento da votação.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas 
comunicar ao Plenário, sobretudo os membros da 
Comissão de Assuntos Sociais, tanto aos titulares 
como aos suplentes, que amanhã, às 9 horas e 30 
minutos, estará presente o Ministro Carlos Lupi, numa 
audiência em que nós o convidamos para prestar es-
clarecimento.

De tal maneira que quero comunicar a todos os 
membros da Comissão de Assuntos Sociais que este-
jam presentes, para que façamos a oitiva do Ministro 
Lupi em nossa Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encaminhamento de votação.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, essa medida provisória também instituiu a 
cobrança do IOF, cuja alíquota máxima poderá chegar 
a 25% nas operações de contratos derivativos. 

Nós tratamos de alíquotas, de impostos, de au-
mento da carga tributária e não tratamos da reforma 
tributária. 

A reforma tributária foi, certamente, bandeira 
de campanha de todos os candidatos. Não se ouviu 
nenhum dos candidatos à Presidência da República, 
ao Senado da República, aos governos estaduais, à 
Câmara dos Deputados afirmando que chagariam ao 
mandato para defender o aumento da carga tributária 
no País. 

Essa alíquota, embora possa chegar a 25%, o 
Decreto também, de 26 de julho, de 2011, estipulou 
que o IOF será cobrado à alíquota de 1%. Determina 
ainda que somente serão válidos os contratos deri-
vativos registrados em câmaras ou prestadoras de 
serviços de compensação, liquidação e de registros 
autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Co-
missão de Valores Mobiliários.

É interessante destacar que foram necessários 
dois decretos para tratar da tributação dos derivativos. 
O primeiro deles institui o IOF de 1%. O segundo se 
fez necessário para promover alterações e dirimir dú-
vidas em relação à incidência do imposto.

Tamanha foi à confusão, que o Relator da ma-
téria na Câmara dos Deputados, Deputado Reinhold 
Stephanes, teve que incluir o art. 5o no Projeto, dis-
pensando a exigência do IOF incidente sobre deriva-
tivos em relação aos fatos geradores ocorridos entre 
27 de julho e 15 de setembro, período que vigorou o 
primeiro decreto.

Segundo o Relator, na Câmara, “a regulamenta-
ção inicial mostrou-se impraticável.(...) Na realidade, 
somente após a publicação dessa nova regulamenta-
ção passou a ser viável a cobrança do tributo”.

Para completar a regulamentação, a Secretaria da 
Receita Federal publicou, no último dia 4 de novembro, 
a instrução normativa que disciplina a cobrança e o re-
colhimento do IOF sobre as operações em contratos 
de derivativos. A instrução normativa prevê a primeira 
cobrança do IOF em 29 de dezembro.

A tributação sobre as operações com derivativos, 
usados como apostas nas empresas e bancos, no mer-
cado futuro, e que pressionam para baixo a cotação do 
dólar, foi anunciada pelo Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, em julho.

A medida foi tomada naquele mês por conta da 
desvalorização contínua do dólar frente ao real, que 
chegou a fechar abaixo de R$1,54, o menor patamar 
em mais de 12 anos.

A intenção é que essa cobrança funcionasse 
como um tipo de “pedágio” nas operações de derivati-
vos, diminuindo sua rentabilidade e contribuindo, desse 
modo, para diminuir a pressão pela queda do dólar. 

Portanto, o objetivo principal foi reduzir a espe-
culação no mercado cambial.

O aumento da regulamentação sobre o mercado 
de derivativos visa a impedir posições especulativas 
excessivas.

A tributação dos derivativos é apenas mais uma 
entre tantas medidas adotadas pelo Governo nos úl-
timos meses na tentativa de conter a queda do dólar, 
que torna as exportações mais caras e que prejudica 
a competitividade das empresas brasileiras, tanto no 
mercado interno (competição com importados mais 
baratos) quanto no externo (na venda de seus produ-
tos no exterior).

No entanto, há dois pontos que merecem críticas.
O primeiro deles diz respeito à alteração do inci-

so VI do artigo 3o da Lei nº 6.385, proposta pelo artigo 
1º desse projeto.

A proposta transfere competência privativa do 
Banco Central para o Conselho Monetário Nacional, 
que é composto, além do presidente do próprio Banco 
Central, pelos Ministros da Fazenda e do Planejamento.

Parece claro, Sr. Presidente, que, assim, o Ba-
cen perde poder. Ou ainda restam dúvidas de quem 
passará a ter o poder de decisão?

Para esse dispositivo, estamos apresentando 
destaque para votação em separado, visando a sua 
supressão.

O segundo ponto trata da alteração proposta para 
permitir o desconto, a restituição ou a compensação 
do IOF pelo exportador.

Qual a razão para isso? Vamos, mais uma vez, 
exportar tributos?

O Brasil não aguenta mais essa excessiva carga 
tributária para sustentar essa máquina pesada com qua-
se 40 ministros, mais de 120 mil cargos comissionados.

O correto seria isentar o setor exportador desse 
tributo, e não cobrá-lo para, depois, restituir ou com-
pensar o valor com imposto e contribuições adminis-
trados pela Secretaria da Receita.

Se houvesse interesse do governo, essa alteração 
poderia ter sido promovida, vez que há prazo para se 
devolver o texto à Câmara dos Deputados.

O governo pode, ainda, por decreto, reduzir a 
alíquota a zero, demonstrando boa vontade com o 
setor exportador.
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Portanto, Sr. Presidente, são essas as questões 
que nós suscitamos em razão da inconveniência de 
parte dessa medida provisória. É a posição do PSDB 
que, repito, pedirá destaque para tentar suprimir dis-
positivo constante da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Não havendo mais oradores, submeto à votação...

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Presidente, 
só para fazer o encaminhamento. Pela Liderança do 
Governo, encaminhamos pela aprovação do relatório 
da lavra do Senador Blairo Maggi, que foi muito bem 
construído. Então, a Bancada do Governo orienta o 
voto “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu vou, primeiro, anunciar a votação.

Os Senadores e Senadoras que os aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto dos Senadores Demós-
tenes Torres, Aloysio Nunes, Alvaro Dias, Jarbas Vas-
concelos, Aécio Neves e Flexa Ribeiro.

No mérito, aprovados os pressupostos.
Vamos partir para a discussão do projeto de lei 

de conversão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a intervenção feita pelo 
Governo através dessa medida provisória é algo brutal, a 
tal ponto que o ex-Ministro Maílson da Nóbrega expressou 
a sua preocupação com a MP 539, destacando a gravi-
dade, como foi feito pelo Senador Alvaro Dias, de confe-
rir esse poder imenso ao Conselho Monetário Nacional.

Na opinião do ex-ministro, essa MP 539 pode 
ser considerada o AI-5 do mercado de derivativos, tão 
grave é essa medida provisória. Por quê? Porque é a 
primeira vez que na história do País, nunca antes, é 
que se concede ao Conselho Monetário Nacional um 
poder de tamanha envergadura de determinar a mar-
gem dos mercados derivativos. 

Isso quer dizer o seguinte: fixa margem nos mer-
cados futuros e exige, para quem exige profundo co-
nhecimento desses mercados, da sua volatilidade, da 
sua liquidez e dos seus riscos, a tal ponto de o nosso 
querido Senador Suplicy indagar ao nosso relator Blairo 
Maggi o que vem a ser o tal derivativo, uma vez que é 
uma matéria extremamente complexa.

Posso dizer que, como ele, Maílson da Nóbrega, 
eu também não enxergo como um burocrata do Ministé-

rio da Fazenda ou do Banco Central tenha capacidade 
de dizer qual é a margem do contrato futuro, o que vai 
gerar com certeza enormes dissabores pela ausência 
de perspectiva e, com certeza, isso vai contribuir para 
diminuir a liquidez deste mercado.

Além do que outros mercados, como o de Chica-
go, estão totalmente abertos, não admitindo que haja 
esse tipo de ingerência.

De sorte, Sr. Presidente, que nós, do DEM, vamos 
votar no mérito contra a medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão.

Passamos à votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 

PSDB vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O PSDB vota contra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Recomenda o voto “sim”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 

PT recomenda o voto “sim”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – A liderança 

do Governo, o PTB, recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Antes da votação da matéria, a Mesa acaba de 
receber um requerimento de destaque do Senador Alvaro 
Dias, para votação em separado do inciso VI, do art. 3º,...

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – O 
PP recomenda o voto “sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) –... da Lei nº 6.385.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.372, DE 2011

Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
a Votação em Separado do inciso VI do art. 3º da Lei 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, incluído pelo arti-
go 1º do Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2011.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2011. – 
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
Votação do projeto, ressalvada a emenda e a 

matéria destacada. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vo-
tação nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com o apoiamento, vamos proceder à vota-
ção nominal.

A Mesa prepare o painel para votação nominal 
do Projeto de Lei de Conversão, ressalvada a emen-
da do Relator revisor e do destaque apresentado pelo 
Senador Alvaro Dias.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa que compareçam ao 
plenário. Estamos em um processo de votação nominal.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Peço aos Srs. Senadores que são contra que 
não registrem o seu voto até que se inteirem 41 votos. 
Estamos em obstrução.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente, para uma comunicação inadiável...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT, o Bloco, convida os Srs. Senadores...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente. Só aproveitar a oportunidade para 
dizer que volto a esta Casa depois de ter me afastado 
por quatro meses, por assuntos particulares, mas fui 
muito bem representado pelo meu pai.

Deixo aqui o meu abraço – e fico muito feliz – ao 
povo de Rondônia que me recebeu nos 52 Municípios, 
onde o nosso Partido tinha 6,5 mil filiados e, hoje, tem 
mais de 16,5 mil filiados. Então, nós fizemos um trabalho.

Agradeço essa oportunidade. 
Um abraço.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

O PT convoca os seus Senadores e os Senadores 
do Bloco de Apoio ao Governo para comparecerem 
e votarem “sim”.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – A liderança 
do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa que compareçam ao 
plenário. Estamos em processo de votação nominal e 
precisando de número.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O 
PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Reitero aos ilustres Senadores e Senadoras 

que compareçam ao plenário. Estamos num processo 
de votação nominal para aprovação de medida provisó-
ria e o Senador Demóstenes Torres está bem inquieto 
aqui, esperando que todos estejam presentes.

O Senador Crivella está votando.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Uma vez que o quórum está completo, o DEM 
vota “não”.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Liberada a votação.

Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar 
a votação.

O Senador Alvaro Dias está...
O Senador Luiz Henrique está chegando para 

votar. Paulo Bauer também.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se V. Exª con-
cordar, uma vez que exige quórum e parece que seria 
a última votação nominal do dia, havendo consenso de 
todos os Líderes e de todos os Srs. Senadores, não há 
nenhuma restrição da nossa parte em se votar no Se-
nador Waldemir Moka, como se trata da composição da 
Mesa e se isso for possível, para que ele seja eleito 2º 
Vice-Presidente da Casa. O DEM não criará nenhum 
obstáculo se V. Exª quiser fazer a votação em seguida. 

Nós concordamos com a indicação do PMDB e 
a aplaudimos.

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

V. Exª faz uma sugestão que a Mesa vai acatar 
com grande prazer.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da 
mesma forma, o PSDB, Sr. Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, o PTB, da mesma forma, concorda com a in-
dicação e votaremos a favor do Moka para nosso 2º 
Vice-Presidente.

Lembramos que temos outra medida provisória 
logo após esta. Logo em seguida, faremos então a vo-
tação do nosso 2º Vice-Presidente Moka.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou encerrar a votação.

A Senadora Marta está votando.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 44; NÃO, 10.

Total: 54.
A matéria foi aprovada com a ressalva da votação 

do destaque do Senador Alvaro Dias para o inciso VI 
do art. 3º da Lei nº 6.385.

Peço o parecer do Relator, Senador Blairo Maggi.
Senador Blairo Maggi, peço o parecer de V. Exª 

sobre o destaque apresentado para a votação em 
separado do inciso VI do art. 3º. Qual é o parecer 
de V. Exª?

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Para proferir 
parecer.) – Sr. Presidente, o parecer é pela rejeição 
do destaque e a permanência do texto original que foi 
lido por mim nesta tarde. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Os Srs. Senadores que aprovam o item, o inciso 
destacado – é a matéria que estamos votando –, recu-
sando o destaque, permaneçam como se encontram.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – 
Apenas para justificar o destaque, Sr. Presidente. O 
Senador Demóstenes Torres, de forma competen-
te, já justificou a apresentação desse destaque. É a 
transferência de poderes do Banco Central, de forma 
abusiva e até incompreensível. Como disse o Senador 
Demóstenes, há quem diga tratar-se de uma espé-
cie de ato institucional. Eu posso não chegar a tanto, 
mas entendo que é, sem dúvida, uma subtração de 
prerrogativas do Banco Central. Em que pese o fato 
de o Conselho Monetário Nacional ter condições de 
deliberar sobre essa matéria, ter competência, co-
nhecimento técnico, nós entendemos que é funda-
mental preservar a independência, a autonomia do 
Banco Central. Nós estamos retirando competência, 
em caráter ilimitado, do Banco Central. Por isso a 
apresentação desse destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o destaque, com parecer con-
trário.

Os Srs. Senadores que aprovarem a manu-
tenção do texto permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.
Votação da emenda do Relator-Revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a Medida Provisória e demais emendas 

a ela apresentadas.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo redação final.

É o seguinte o Parecer:

PARECER N° 1.289, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 26, de 2011 (Medida Provi-
sória n° 539, de 2011).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei de Conversão n° 26, de 2011 (Medida 
Provisória n° 539, de 2011), que autoriza o Conselho 
Monetário Nacional, para fins da política monetária 
e cambial, a estabelecer condições especificas para 
negociação de contratos derivativos, altera o art. 3° do 
Decreto-Lei n° 1.783, de 18 de abril de 1980, e os arts. 
1° e 2° da Lei n° 8.894, de 21 de junho de 1994, e dá 
outras providências, consolidando a Emenda n° 15 – 
Relator-Revisor, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de novem-
bro de 2011.

ANEXO AO PARECER N° 1.289, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 26, de 2011 (Medida Provi-
sória n° 539, de 2011).

Autoriza o Conselho Monetário Nacio-
nal, para fins de política monetária e cam-
bial, a estabelecer condições específicas 
para negociação de contratos derivativos; 
altera os arts. 2° e 3° da Lei n° 6.385, de 7 
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de dezembro de 1976, o inciso IV do art. 3° 
do Decreto-Lei n° 1.783, de 18 de abril de 
1980, os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.894, de 
21 de junho de 1994, e a Lei n° 10.931, de 2 
de agosto de 2004; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2° e 3° da Lei n° 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2°  ..................................................
 ..............................................................  
§ 4° É condição de validade dos contra-

tos derivativos, de que tratam os incisos VII e 
VIII do caput, celebrados a partir da entrada 
em vigor da Medida Provisória n° 539, de 26 
de julho de 2011, o registro em câmaras ou 
prestadores de serviço de compensação, de 
liquidação e de registro autorizados pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários.” (NR)

“Art. 3°  ..................................................
 ..............................................................  
VI — estabelecer, para fins da política 

monetária e cambial, condições específicas 
para negociação de contratos derivativos, in-
dependentemente da natureza do investidor, 
podendo, inclusive:

a) determinar depósitos sobre os valores 
nacionais dos contratos; e

b) fixar limites, prazos e outras condições 
sobre as negociações dos contratos derivativos.

§ 1° Ressalvado o disposto nesta Lei, a 
fiscalização do mercado financeiro e de capitais 
continuará a ser exercida, nos termos da legis-
lação em vigor, pelo Banco Central do Brasil.

§ 2° As condições específicas de que 
trata o inciso VI do caput deste artigo não 
poderão ser exigidas para as operações em 
aberto na data de publicação do ato que as 
estabelecer.” (NR)

Art. 2° O inciso IV do art. 3° do Decreto-Lei n° 
1.783, de 18 de abril de 1980, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3°  ..................................................
 ..............................................................  
IV – nas operações relativas a títulos ou 

valores mobiliários, as instituições autorizadas 

a operar na compra e venda de títulos e valo-
res mobiliários e nas operações de contratos 
derivativos, as entidades autorizadas a regis-
trar os referidos contratos.” (NR)

Art. 3° Os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.894, de 21 
de junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1°  ..................................................  
§ 1° No caso de operações envolvendo 

contratos derivativos, a alíquota máxima é de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor 
da operação.

§ 2° O Poder Executivo, obedecidos os 
limites máximos fixados neste artigo, poderá 
alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos 
das políticas monetária e fiscal.” (NR)

“Art. 2°  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................  
c) o valor nocional ajustado dos contra-

tos, no caso de contratos derivativos.
 ..............................................................
§ 3° Para fins do disposto na alínea c do 

inciso II do caput, considera-se como valor no-
cional ajustado o produto do valor de referência 
do contrato (valor nocional) pela variação do 
preço do derivativo em relação à variação do 
preço do seu ativo subjacente (ativo objeto).

§ 4° A pessoa jurídica exportadora, re-
lativamente às operações de hedge, poderá 
descontar do IOF a recolher na condição de 
contribuinte, devido em cada período, o IOF 
apurado e recolhido na forma da alínea c do 
inciso II do caput.

§ 5° Na impossibilidade de efetuar o des-
conto de que trata o § 4°, a pessoa jurídica 
poderá solicitar restituição ou compensar o 
valor correspondente com imposto e contribui-
ções administrados pela Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, exceto as contribuições 
sociais previstas nas alíneas a, b e c do pa-
rágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991.

§ 6° A parcela do IOF descontado ou 
compensado na forma deste artigo não será 
dedutível para fins de determinação do lucro 
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real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

§ 7° A Secretaria da Receita Federal 
do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 4° e 
5° deste artigo.” (NR)

“Art. 3°  ..................................................
 ..............................................................  
IV – os titulares dos contratos, na hipótese 

prevista na alínea c do inciso II do art. 2°.” (NR)

Art. 4° A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 63-A:

“Art. 63-A. A constituição de gravames e 
ônus sobre ativos financeiros e valores mobi-
liários em operações realizadas no âmbito do 
mercado de valores mobiliários ou do siste-
ma de pagamentos brasileiro, de forma indivi-
dualizada ou em caráter de universalidade, será 
realizada, inclusive para fins de publicidade e 
eficácia perante terceiros, exclusivamente 
mediante o registro do respectivo instru-
mento nas entidades expressamente autori-
zadas para esse fim pelo Banco Central do 
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 
nos seus respectivos campos de competência

Parágrafo único. O regulamento estabe-
lecerá as formas e condições do registro de 
que trata o caput, inclusive no que concerne 
ao acesso às informações.”

Art. 5° É dispensada a exigência do Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos e Valores Mobiliários, incidente so-
bre contratos derivativos nos termos dos arts. 2° e 3° 
desta Lei, em relação aos fatos geradores ocorridos 
entre 27 de julho de 2011 e 15 de setembro de 2011.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir:
I – de 16 de setembro de 2011, em relação aos §§ 4° 

a 7° do art. 2° da Lei n° 8.894, de 21 de junho de 
1994, com redação dada pelo art. 3° desta Lei;

II – da data de sua publicação, em relação aos de-
mais dispositivos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão.

Os Senadores...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, apenas um esclarecimento. V. Exª disse 
aprovado. Se foi aprovado...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Aprovado o texto.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Foi 
aprovado o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, aprovado o texto. V. Exª que é velho Se-
nador compreende muito bem e sabe que a técnica 
de votação é dessa forma.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 
leitura seria: “Rejeitado o destaque”, Sr. Presidente. 
Mas nós compreendemos...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, o destaque de V. Exª foi aprovado, mas a 
matéria pedida foi rejeitada no destaque.

Discussão da redação final. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão, e a matéria 

vai à sanção presidencial.
De acordo com a sugestão do Senador Demós-

tenes Torres, vamos passar à votação da eleição para 
o 2º Vice-Presidente da Casa.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, nós temos outra medida provisória...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Em seguida nós votaremos a medida provisória.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Em segui-
da? Está bem, então.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Conforme determina a Constituição Federal, 
a Mesa do Senado será feita com a proporcionalida-
de dos partidos. E a 2ª Vice-Presidência pertence, 
por essa indicação, ao PMDB, que mandou à Mesa o 
seguinte documento:

“Sr. Presidente, nos termos regimentais, 
comunico a V. Exª a indicação do Senador Wal-
demir Moka para ocupar a 2ª Vice-Presidência 
da Mesa Diretora. Na oportunidade, renovo os 
votos de apreço.”

Vamos, então, preparar o painel.
A votação é secreta.
Os Srs. Senadores e Senadoras poderão votar 

no painel, uma vez que só temos um candidato. Os 
que aprovarem o nome votarão “Sim”.

(Procede-se à votação.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Sérgio.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar que, 
na votação nominal anterior, meu voto é de acordo com 
a orientação da minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.

A votação é eletrônica. Os Srs. Senadores que o 
aprovarem votarão “Sim”.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Delcídio do Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – 
MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, só para registrar a felicidade da escolha do 
Senador Moka como 2º Vice-Presidente da Casa. O 
Senador Moka é um parlamentar – eu já estou até 
me adiantando aqui – que honra o Congresso, honra 
nosso Estado, o Mato Grosso do Sul. Portanto, eu 
estou aqui cabalando voto para ele. Também. Eu sei 
que ele é muito mais forte que isso. Mas não custa 
nada eu pedir também. E registrar, Sr. Presidente, 
que para Mato Grosso do Sul é uma honra ter o Se-
nador Moka na Mesa Diretora do Senado, ele que 
está em seu primeiro mandato como Senador, com 
uma série de mandatos que, sem dúvida nenhuma, 
honraram o Mato Grosso do Sul, pela sua dignidade 
e pelo seu trabalho.

Portanto, eu quero dizer que fico muito feliz pela 
indicação da liderança do Senador Renan Calheiros, 
do nome do Senador Moka, que, sem dúvida nenhuma, 
prestará um grande serviço ao Senado Federal, ao País 
e, por que não dizer, ao nosso Estado de Mato Grosso 
do Sul. Quero, antes da votação, já parabenizar V. Exª, 
porque sei que será um banho de bola essa votação.

Parabéns, Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Peço às Srªs e aos Srs. Senadores... 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– Sr. Presidente, o PCdoB segue a orientação do Se-
nador Delcídio do Amaral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, o PSB vota favorável, e 
não poderia ser diferente. 

Trata-se, em primeiro lugar, de um acordo regi-
mental com o PMDB. A figura do Senador Waldemir 
Moka é respeitada não só na Câmara dos Deputados, 
como também no Senado, pelo valoroso trabalho que 

vem realizando em todos os segmentos do Legislativo, 
sempre defendendo a agricultura. 

Parabéns, então, à Mesa do Senado por receber 
esse grande Senador, que será, sem dúvida alguma, 
um reforço para melhorar mais ainda a qualidade do 
trabalho da Mesa do Senado.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presi-
dente, Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Renan Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, atendendo ao pressuposto da pro-
porcionalidade da Casa, o PMDB indica o nome do 
Senador Waldemir Moka para a 2ª Vice-Presidência 
do Senado Federal.

Faço isso, Sr. Presidente, com muita satisfação, 
porque o Senador Moka representa para todos nós 
uma referência, e sua ida para, em nome do PMDB, 
compor a Mesa Diretora do Senado Federal é um fator 
de muita satisfação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª expressa o sentimento de todos nós da 
Casa, principalmente do nosso Partido.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria fazer dois registros. 

O primeiro é de cumprimentos à Mesa pelo 
respeito à proporcionalidade. Há muitas mutações 
de parlamentares que mudam de Partido, mas o Re-
gimento está sendo preservado. Neste momento, o 
PMDB, que tem direito à vaga, faz a indicação de um 
homem digno – que eu pessoalmente aplaudo –, em 
quem vou votar. 

Segundo, cumprimentar o próprio PMDB pela 
qualidade da indicação. É um homem equilibrado, que 
fará um bom trabalho ao lado de V. Exª, comandando 
as ações da Mesa Diretora do Senado. 

Cumprimentos pelos dois fatos, pelo respeito ao 
Regimento e pela indicação.

Obrigado.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Vital do Rêgo, que pediu a palavra... 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, no momento em que todos nós nos 
orgulhamos de poder votar para compor, ao lado de V. 
Exª, a Mesa Diretora da nossa Casa em um Senador 
da integridade moral, do conceito humano, em um ho-
mem cuja parceria nos orgulha muito, o Senador Moka, 
eu quero fazer o registro da belíssima passagem do 
Senador Wilson Santiago pelo meu partido, na minha 
Paraíba, que tão bem, ao lado de V. Exª, pôde nos 
honrar assumindo a 2ª Vice-Presidência.

A lacuna que Wilson está nos deixando vai ser 
muito bem preenchida pelo Senador Moka, mas aque-
les que saem, como Wilson Santiago, merecem de nós, 
que somos da Bancada do PMDB paraibano, o mais 
alto, preciso e inequívoco reconhecimento.

Por isso, Sr. Presidente, no momento em que ele-
gemos Moka, nós temos saudade de Wilson Santiago.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presi-
dente. Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Benedito de Lira tem a palavra 
pela ordem.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria cumprimentar, primeiro, o PMDB pela indicação, 
no cumprimento do Regimento Interno desta Casa, do 
eminente Senador Moka para ocupar a vaga deixada 
pelo companheiro Wilson Santiago.

Moka, com quem tive o privilégio de conviver na 
Câmara dos Deputados antes de chegarmos ao Se-
nado, é uma figura da maior importância no cenário 
político deste País e, particularmente, do Mato Grosso. 
É um companheiro da melhor qualidade.

Então, eu queria cumprimentá-lo e parabenizá-
-lo, e, ao mesmo tempo, cumprimentar o PMDB pela 
indicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Gim Argello, Senadora Ana Amélia...

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB fica 
muito satisfeito de poder votar por unanimidade no 
Senador Moka, respeitando a proporcionalidade, res-
peitando a indicação do partido, o PMDB. Mais do que 
isso, V. Exª está de parabéns, porque a proporcionalida-
de desta Casa é uma coisa que tem de ser respeitada 
e V. Exª sempre a fez ser respeitada.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Parabéns 
ao PMDB pela brilhante indicação do Senador Moka, 
um parlamentar que enobrece esta Casa. Passou pela 
Câmara, onde prestou serviços relevantes e aqui, no 
Senado, conquistou todos pela sua competência, pelo 
seu trabalho, pela sua lisura e, mais que isso, pela 
sua vontade de trabalhar pelo Mato Grosso do Sul e 
pelo País.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Parabéns, 

Senador Moka. É com muita satisfação que o Partido 
Trabalhista Brasileiro vota em V. Exª para a 2ª Vice-
-Presidência.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, mas, antes, para que os Sena-
dores tivessem maior oportunidade e mais gosto, eu 
quero proclamar o resultado da eleição.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM, 52 Srs. Senadores; e 1 NÃO.

Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
Convido para vir à mesa o Senador Moka.
Senador Moka, V. Exª compareça à mesa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, eu queria apenas consignar o meu 
voto em homenagem ao nosso colega. Não deu tem-
po de votar. Estava falando com a candidata a ministra 
do Supremo ali no cafezinho, mas fica aqui a intenção 
e o registro em ata do voto do PRB, do Senador Cri-
vella, favorável.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – De acordo com o Regimento da Casa, declaro 
empossado no cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa 
Diretora o Senador Moka. (Palmas.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Muito obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para 
cumprimentar, Sr. Presidente, o PMDB pela indicação 
do Senador Waldemir Moka e cumprimentar o Sena-
dor pela eleição. Tive o privilégio de conviver com o 
Moka como Deputado Federal, mas foi aqui no Sena-
do, especialmente nas três comissões que discutem 
o Código Florestal, que pude conviver de forma mais 
acentuada com o Senador Moka, homem de convic-
ções muito firmes, muito fortes, mas é um homem 
que demonstrou grande capacidade de diálogo e tem 
contribuído para o entendimento. Portanto, não tenho 
dúvida de que essa eleição foi uma grande indicação 
do PMDB. Parabéns, Moka.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presiden-
te, pela ordem. Estou há dez minutos aqui.

O Sr. José Sarney, Presidente deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidência. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora; depois o Senador Maggi.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, 
Presidente. Em nome do Partido Progressista, como 
vice-líder no exercício da liderança, e em nome do 
Senador Francisco Dornelles que, por telefone, ma-
nifestou pessoalmente ao Senador Waldemir Moka 
os cumprimentos, quero renovar o voto de confiança 
no trabalho que fará. Da mesma forma que, nesses 
meses de mandato, já revelou o mesmo comprometi-
mento que teve no exercício do mandato na Câmara 
dos Deputados pelo Estado do Mato Grosso do Sul, 
o Senador Waldemir Moka tem a habilidade de um 
grande articulador político, tem a competência de um 
parlamentar que se empenha dedicada e exemplar-
mente nos temas aos quais se dedica. E é uma convi-
vência fraterna, com uma pessoa de grande fidalguia 
aqui nesta Casa.

Então, em nome do nosso Líder Francisco Dor-
nelles, e em meu pessoal, cumprimento o Senador 
Waldemir Moka, da mesma forma que apresento tam-
bém ao Senador Wilson Santiago, que ocupou o car-
go anteriormente, os cumprimentos pela forma como 
desempenhou o mandato aqui no Senado Federal 
pela Paraíba, com grande fidalguia também e muita 
competência e dedicação ao mandato.

Obrigada, Presidenta Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Senador Blairo Maggi.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE.) – Srª 

Presidente, pela ordem.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Srª Presi-

dente, eu quero cumprimentar o companheiro Walde-
mir Moka por ter assumido a 2ª Vice-Presidência desta 
Casa e dizer que tenho certeza de que o Estado do 
Mato Grosso também se sente representado por V. 
Exª na Mesa. V. Exª pode contar com o nosso apoio 
e, tenho certeza, com o apoio do Partido da Repúbli-
ca também nessa nova função que V. Exª vai exercer.

Também quero lembrar o nosso companheiro Wil-
son Santiago, que deixou esta Casa e não tive oportu-
nidade de dar um abraço e de me despedir quando ele 
foi embora, mas, pela TV Senado, tenho certeza de que 
o Senador Wilson Santiago vai receber este abraço.

Quero aproveitar, Presidente, para agradecer o 
apoio que tive dos votos recebidos para aprovar a Me-
dida Provisória nº 539 e também o apoio da Consultoria 
da Casa, do Silvio Samarone, que foi muito eficiente 
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no auxílio; do Ministério da Fazenda, do Dr. Estevam, 
do Dr. Júlio Costa, da Profª Consolação, que também 
esteve comigo, e do Nelson Barbosa, nosso secretário 
executivo, que deu as garantias necessárias para que 
eu pudesse vir à tribuna, hoje à tarde, e dizer do acordo 
que fizemos para a aprovação da medida provisória; 
e também do Deputado Reinhold Stephanes, que foi 
bastante solícito no momento em que o procurei para 
pegar as informações necessárias para votar.

Então, quero mais uma vez cumprimentar o Se-
nador Moka e agradecer a todos pelos votos recebidos 
para a aprovação da Medida Provisória nº 539.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Srª 

Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Esperem. Senador Taques, Senador Armando, 
Senador Jayme, Senador Acir e Senadora Lúcia, pela 
ordem de inscrição.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pos-
so falar? Sou eu, Srª Presidente?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – É.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Que-
ro cumprimentar o Senador Moka e dizer que, entre as 
várias qualidades aqui já levantadas, quero acrescer 
a prudência e a ponderação. V. Exª é um homem de 
bem, que está trazendo a ponderação a esta Casa, 
notadamente naqueles temas que estamos a debater 
no atual quadro.

Parabéns, Senador Moka, pela assunção à 2ª 
Vice-Presidência do Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Armando.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria me 
congratular com esse grande companheiro que é o 
Senador Waldmir Moka e dizer que a sua presença 
na Mesa Diretora desta Casa valoriza o Senado da 
República. Tivemos o privilégio de conviver com o Se-
nador Moka desde a época em que fomos colegas na 
Câmara Federal. Desde então, a nossa admiração se 
ampliou, tendo em vista o perfil do Senador Moka, um 
homem firme, um homem coerente nas suas posições, 
um homem combativo, mas um grande companheiro. 

Está de parabéns esta Casa! Receba, prezado 
Moka, o testemunho do meu apreço.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, também quero me associar aos demais 
Senadores nesta manifestação favorável à eleição do 
2º Vice-Presidente da Casa, deste valoroso e com-
petente homem, ético, de bons princípios, Senador 
Waldemir Moka. 

Não tenho dúvida nenhuma de que a sua partici-
pação e presença na Mesa Diretora do Senado Federal 
só vai enriquecer os trabalhos da Mesa. Senador Moka, 
pode ter certeza absoluta de que todos nós estamos 
felizes com a sua participação, pois sabemos que 
continuará honrando o Senado Federal como sempre 
honrou a Câmara dos Deputados, já que foi Deputado 
Federal por Mato Grosso do Sul por quatro mandatos.

Assim, como seu amigo pessoal, quero cumpri-
mentá-lo e desejar sucesso e felicidade. Que Deus 
continue iluminando V. Exª.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, só para cumpri-
mentar nosso colega e companheiro, Senador Walde-
mir Moka, pela sua eleição na 2ª Vice-Presidência do 
Senado Federal.

Moka tem feito um grande trabalho na Comissão 
de Agricultura junto conosco. Tenho certeza que con-
tinuará fazendo esse belo trabalho agora à frente da 
2ª Vice-Presidência. E cumprimento também o PMDB 
pela indicação, pois tenho certeza que ele vem forta-
lecer ainda mais o Senado Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a exemplo do que foi feito aqui pelos meus 
colegas da bancada do Centro-Oeste, gostaria de 
cumprimentar o Senador Waldemir Moka pela sua 
presença na Mesa Diretora. 

Waldemir Moka é um Senador aplicado, um Se-
nador competente e tem dado demonstração de leal-
dade e companheirismo. Portanto, nada mais justo que 
ele venha a ocupar esse lugar à Mesa, o que dignifica 
todos nós nesta Casa.

Em nome do meu Estado de Goiás, quero que 
ele se sinta também como um Senador de Goiás na 
Mesa Diretora.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB 
– SC. Sem revisão do orador.) – Todos nós aqui, no 
Senado, estamos muito felizes. Mas vários Deputados 
Federais de Santa Catarina, que conviveram com ele 
na Câmara dos Deputados, já souberam do resulta-
do e me ligaram pedindo que cumprimentássemos 
o Senador Waldemir Moka em nome de toda Santa 
Catarina por essa eleição para a Mesa Diretora do 
Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)

Senador Flexa Ribeiro, V. Exª estava inscrito para 
se pronunciar?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – Srª 
Presidente, apenas para registrar meu voto nas duas 
votações anteriores: acompanho a bancada. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.

(Intervenção fora do microfone.)

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, entendi que era para fazer sua ma-
nifestação ao Senador Moka.

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não, é que o Senador Sarney deixou uma lista, 
e eu a estava incrementando, mas...

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Era a lista da manifestação. Ainda há mais 
três inscritos.

(Intervenção fora do microfone.)

(Interrupção do som.)

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-
dente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Srª Presidenta, eu quero parabenizar o Senador Moka 
por sua investidura na 2ª Vice-Presidência da Mesa 
Diretora do Senado Federal. Parabenizo o Senador 
Moka e parabenizo também o PMDB, em nome de 
seu Líder, o Senador Renan, pela escolha do Senador 
Moka para representar o partido na Mesa Diretora do 
Senado Federal. 

O Senador Moka já deu provas, ao longo deste 
início de mandato, da sua competência nos trabalhos 
legislativos, não só no plenário da Casa como em to-
das as comissões de que ele participa; e, mais do que 

de sua competência, deu provas da sua lealdade e da 
sua amizade por seus pares. 

Senador Moka, que Deus o abençoe nessa nova 
missão para a qual o seu partido o indicou. V. Exª as-
sume neste momento os trabalhos na 2ª Vice-Presi-
dência desta Casa. 

Parabéns e a V. Exª! 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Quero também acrescentar minha voz à 
daqueles que já se manifestaram para desejar que o 
Senador Moka seja bem-vindo à Mesa Diretora, nosso 
novo companheiro na Mesa. 

Seja bem-vindo!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Projeto de Lei de Conversão nº 28, Item 2. 
Chamo ao plenário o Relator, Senador Magno 

Malta. 
Vamos ler o projeto:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 28, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 541, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 
de novembro de 2009, e as Leis nºs 10.683, de 
28 de maio de 2003, 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, 
e 9.933, de 10 de dezembro de 1999; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; e dá outras 
providências.

Proveniente da Medida Provisória nº 541, de 2011.
Transcorre hoje a sexta sessão da matéria cons-

tando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-

sidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas à medida provisória 27 

emendas. 
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputa-

dos no dia 19 de outubro último, tendo como Relator o 
Deputado Ratinho Júnior, do PSC do Paraná. 

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado 
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional nº 40, de 2011, e se esgota no 
dia 30 de novembro.

O Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2011, 
proveniente da Medida Provisória nº 541, de 2011, foi 
lido no Senado Federal no dia 27 de outubro. 
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Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Requeiro, no plenário, a presença do Senador 
Magno Malta, Relator Revisor.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

Não estando presente o Relator, e tendo a ma-
téria seu prazo de vencimento previsto para o dia 30 
– é uma matéria contra a qual vamos votar, mas o Go-
verno tem folga, segundo avaliação, para aprová-la, 
então não vai haver maiores problemas –, sugiro a V. 
Exª que transfira a votação dessa medida provisória 
para a próxima terça-feira. 

Há acordo para a votação. Nós não vamos criar 
obstáculo, não vamos tomar nenhuma outra atitude 
que possa impedir a votação. Vamos apenas exercer 
nosso direito de votar contra, como fazemos sempre.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu gostaria da presença de todos os Líderes 
para ver se há concordância sobre a matéria. E vou 
insistir na presença do Senador Magno Malta na Casa, 
que é o Relator. 

Não é uma decisão que eu possa tomar sozinha 
aqui, Senador. Eu gostaria do pronunciamento... 

Podemos designar outro relator também.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-

dente, deixe-me falar: estou respondendo hoje pela 
Liderança do Governo porque o nosso Líder, Romero 
Jucá, não se encontra na Casa. 

Vou lhe dizer que concordo com o Senador De-
móstenes Torres e com o Senador Alvaro Dias, tendo 
em vista que o Senador Magno Malta tinha ligado para 
a Secretária-Geral da Mesa e dito que estava a cami-
nho. Já havia um Relator ad-hoc, que seria o Senador 
que se colocou à disposição, Senador Benedito de Lira, 
mas, tendo em vista que essa medida provisória vence 
só no dia 30, e nós temos a 540 também, cujo Relator 
seria o Senador José Pimentel, teríamos, portanto, a 
540 e a 541. Ficariam, então, as duas para terça-feira. 

Se o Líder Demóstenes, o Líder Alvaro e os de-
mais líderes concordarem, ficam as duas para a pró-
xima terça-feira, a MP nº 540 e a MP nº 541; se V. Exª 
também concordar. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Renan, quer se pronunciar 
pelo PMDB?

Gostaria de ouvir todos os líderes para tomar 
essa decisão.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Nós concordamos com o encaminhamento do Se-
nador Gim Argello.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, o PSDB também concorda, até porque 
desejamos questionar o Relator sobre a matéria. 
Há pontos da proposta com as quais não concorda-
mos, mas desejamos questionar o Sr. Relator. Por 
isso concordamos com o adiamento para a próxima 
terça-feira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Srª Presidente Marta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Tendo em vista o entendimento havido e com a pro-
posta do Líder Gim Argello, o PP concorda também 
que as matérias sejam votadas na próxima terça-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu gostaria do pronunciamento do Partido 
dos Trabalhadores, que não se pronunciou, Senador 
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Srª 
Presidenta, vou seguir a orientação do Líder do Go-
verno em exercício, Senador Gim Argello. Há o com-
promisso, aqui, da oposição de, na próxima terça-feira, 
sem obstrução, nós votarmos essa medida provisória. 

Então, na condição de Líder do PT e do bloco, 
eu me rendo a esse encaminhamento.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Devido ao entendimento das Lideranças e a 
não presença do Relator, está adiada a votação para 
a próxima terça-feira.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 29, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 540, de 2011)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 29, de 2011, que 
institui o Regime Especial de Reintegração 
de Valores Tributários para as Empresas Ex-
portadoras – REINTEGRA; dispõe sobre a 
redução do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI à indústria automotiva; altera a 
incidência das contribuições previdenciárias 
devidas pelas empresas que menciona; alte-
ra as Leis nºs 11.774, de 17 de setembro de 
2008, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, 
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de 30 de abril de 2004, 11.508, de 20 de julho 
de 2007, 7.291, de 19 de dezembro de 1984, 
11.491, de 20 de junho de 2007, 9.782, de 
26 de janeiro de 1999, 9.294, de 15 de julho 
de 1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001; revoga dispositivo 
da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, 
e do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezem-
bro de 1977, nos termos que especifica; e dá 
outras providências.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 79, DE 2011 
(Em regime de urgência,  

nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – CódigoPenal; e dá outras 
providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Sobrestando a pauta a partir de 6-11-
2011)

(Pendente de:
–  emissão de pareceres da CCJ e CE;
–  leitura de parecer da CAS)

5 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Se-
nador Tião Viana,

que regulamenta o § 3º do art. 198 da 
Constituição Federal, para dispor sobre os va-
lores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios em ações e serviços públicos de saúde; 
institui contribuição social destinadas à saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos 
de transferências para a saúde e as normas 
de fiscalização, avaliação e controle das des-
pesas com saúde nas três esferas do Governo; 

revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 
de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho 
de 1993; e dá outras providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

7 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA AO  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-
A à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.
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9 
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.

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13 
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).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

15 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
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veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

16 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.328, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.328, de 2011, do Senador Waldemir 
Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 41, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (arrendamento ou comodato de bens 
e direitos de empresa em processo de recu-
peração judicial).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.338, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 120, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial, seja 
ouvida, também, a de Educação, Cultura e 
Esporte (impedimento de repasses de verbas 
federais a Municípios).

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministro de Estado:

– Nº 681, de 09 de novembro de 2011, do Ministro 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
em resposta ao Requerimento nº 1.071, de 
2011, de informações, da Senadora Vanessa 
Grazziotin;

– Nº 1.563, de 21 de outubro de 2011, do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Portos da 
Presidência da República, em resposta ao Re-
querimento nº 939, de 2011, de informações, da 
Senadora Lúcia Vânia.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
às Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
de Ministros de Estado:

– Nº 829, de 03 de novembro de 2011, do Ministro de 
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento 
nº 886, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin;

– Nº 830, de 03 de novembro de 2011, do Ministro de 
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento 
nº 968, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin;

– Nº 2.475, de 07 de novembro de 2011, do Ministro 
de Estado da Justiça, em resposta ao Requeri-
mento nº 1.041, de 2011, de informações, da 
Senadora Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Em atendimento ao Ofício n° 012/2011-GLPR, 
do Líder do Partido da República, Senador Magno 
Malta, de revisão do cálculo da proporcionalidade em 
razão do desligamento desse Partido do Bloco de 
Apoio ao Governo, a Presidência comunica à Casa 
que, tendo em vista decisão proferida na sessão do 
dia 12 de fevereiro de 2008 em resposta a questão 
de ordem formulada sobre o mesmo assunto, aplicou 
ao presente caso o mesmo entendimento adotado na 
referida decisão.

É o seguinte o ofício:

Of. Leg. 12/2011 GLPR

Brasília, 26 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Em razão do desligamento do Partido da Repú-

blica ao Bloco de Apoio ao Governo, vimos solicitar a 
Vossa Excelência, seja revisto o cálculo da proporcio-
nalidade do Partido nas Comissões Permanentes no 
Senado Federal, para efeito de indicação de Senadores 
integrantes PR, aos órgãos técnicos da Casa. – Sena-
dor Magno Malta, Líder do PR.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A decisão foi comunicada ao Líder do 
Partido da República e ao Líder do Bloco de Apoio 
ao Governo.

São os seguintes os ofícios:
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Of. nº 2.056/2011 – SF

Em 14 de novembro de 2011

Senhor Líder, caro Magno Malta.
Em atendimento à solicitação contida no Ofício 

nº 12/2011/DLPR, que trata de revisão do calculo da 
proporcionalidade do Partido da República – PR nas 
comissões permanentes do Senado Federal em razão 
do seu desligamento do Bloco de Apoio ao Governo 
e tendo em vista decisão proferida na sessão do dia 
12 de fevereiro de 2008, em resposta a questão de 

ordem formulada sobre o mesmo assunto, publicada 
no Diário do Senado Federal de 13 de fevereiro de 
2008, fls. 1195, (cópia anexa), informo a V. Exª que, 
aplicando ao presente caso o mesmo entendimento 
adotado na referida decisão, a composição das co-
missões permanentes do Senado Federal, segundo o 
cálculo da proporcionalidade partidária, observará, a 
partir desta data, o quantitativo constante do Quadro-
-Resumo em anexo.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente.

Of. nº 2.057/2011 – SF

Em 14 de novembro de 2011

Senhor Líder, caro Humberto Costa.
Em referência à questão formulada pela Lide-

rança do Partido da República – PR, sobre a revisão 
do cálculo da proporcionalidade desse partido nas co-
missões permanentes do Senado Federal em razão 
do seu desligamento do Bloco de Apoio ao Governo 
e tendo em vista decisão proferida na sessão do dia 
12 de fevereiro de 2008, em resposta a questão de 

ordem formulada sobre o mesmo assunto, publicado 
no Diário do Senado Federal de 13 de fevereiro de 
2008, fls. 1195 (cópia anexa, informo a V. Exª que, 
aplicando ao presente caso o mesmo entendimento 
adotado na referida decisão, a composição das co-
missões permanentes do Senado Federal, segundo o 
cálculo da proporcionalidade partidária, observará, a 
partir desta data, o quantitativo constante do Quadro-
-Resumo em anexo.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
GLPMDB nº 294/2011, da Liderança do Bloco Parla-
mentar da Maioria, o Senador Ivo Cassol para inte-
grar, como membro titular, as Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Agricultura e Reforma Agrária; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; e, como suplente, as Comissões de Servi-
ços de Infraestrutura; de Desenvolvimento Regional e 
Turismo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática.

Designa, ainda, o referido Senador para integrar, 
como suplente, a Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

A Presidência determina que sejam encaminha-
das cópias do referido Ofício para as Comissões de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
por conter, no dito Ofício, disposição sobre Subcomis-
sões que atuam no âmbito dessas Comissões.

Determina, ainda, que seja encaminhada cópia 
do expediente à Liderança do Partido Progressista 

para as providências necessárias relativas à indicação 
para o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB  nº 294/2011

Brasília, 16 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelên-

cia a indicação do Senador Ivo Cassol, em substituição 
ao Senador Reditário Cassol, para integrar, nas vagas 
destinadas ao Partido Progressista, as seguinte Co-
missões e Conselho: como titular, CAE – Comissão de 
Assuntos Econômicos, CRA – Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, CMA -Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
CMABMONTE (CMA) – Subcomissão Temporária para 
acompanhar a execução das obras da usina de Belo 
Monte, CMARIO20 (CMA) – Subcomissão Temporária 
de Acompanhamento da Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável, CDRAM (CDR) – Sub-
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comissão Permanente da Amazônia, CDJEM – Con-
selho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Como Suplente: CI – Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, CDR -Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, CCT – Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, CMO 
– Comissão Mista de Planos,Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício GLSMAT nº 408/2011

Brasília, 14 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar 

os bons préstimos de Vossa Excelência para determi-

nar, em meus assentamentos parlamentares, a corre-
ção do registro de minha frequência na 204ª Sessão 
Deliberativa Ordinária, no dia 10 de novembro.

Informo que por equívoco deixei de promover o 
devido registro eletrônico, apesar de estar presente 
naquela sessão, como fazem prova as notas taquigrá-
ficas de pronunciamento feito em plenário na referida 
data (anexo).

Reforçando meu pedido, trago também à co-
lação cópia da folha de frequência da 5ª reunião da 
Subcomissão Temporária da Copa do Mundo 2014 e 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 – CDRCOOL, 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
– CDR, que presidi no mesmo dia.

Agradecendo antecipadamente a atenção dispen-
sada ao pleito, aproveito a oportunidade para renovar 
protestos de elevada estima e consideração. – Sena-
dora Lídice da Mata.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exa, Senador Jorge Via-
na, pelo belo pronunciamento. Na verdade, as ONGs 
são importantes. Algumas delas, como o senhor disse, 
são organizações que podem praticar, por meio das 
suas atividades, um trabalho – tenho esta sensação – 
importante para o Brasil, um país de dimensões conti-
nentais. Mas as ONGs efetivamente mascaradas são 
casos de polícia, e, naturalmente, temos de tirá-las do 
cenário. V. Exa tem toda razão. Presto solidariedade ao 
seu pronunciamento.

SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Concedo a palavra à ilustre Senadora Lidice 
da Mata.

V. Exa dispõe de dez minutos, na forma regimental.
A SRA. LIDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero parabenizar o 
Senador Jorge Viana, que acaba de se pronunciar, e 
dizer que assino integralmente o seu pronunciamento 
no que diz respeito às ONGs. Posteriormente, voltarei 
a tratar desse assunto aqui da tribuna.

Mas queria, Sr. Presidente, iniciar falando de onde 
terminou o pronunciamento do Senador Walter Pinheiro 
– diz respeito também ao Senador Jorge Viana –, que 
tratou da situação de Salvador, que vive um momen-
to de dificuldade em consequência das fortes chuvas 
que se abateram sobre a nossa capital. Já falei disso 
por duas vezes, ontem mais detidamente.

Quando fui prefeita de Salvador, criei o Conselho 
de Defesa Civil, mas há problemas que precisam ser 
abordados. O Senador Jorge Viana, que será relator 
do Código Ambiental, inclusive da questão urbana, se 
debruçará sobre essas questões.

As grandes cidades, cidades como Salvador, 
têm dificuldades e pagam um preço alto também pelo 
desrespeito ao meio ambiente, pela falta de uma le-
gislação urbana que seja realmente fiscalizada e co-
locada em prática.

No caso de Salvador, o crescimento desordenado 
nas áreas pobres da cidade, mas também o crescimento 
da especulação imobiliária, vêm criando verdadeiras 
regiões de impermeabilidade do solo, levando, portan-
to, a alagamentos, a dificuldades crescentes no que 
diz respeito às mudanças climáticas como as que têm 
ocorrido durante esta semana em Salvador, quando, 
durante um só dia, choveu aquilo que se previa para 
mais de dez dias em nossa cidade.

Portanto, são essas as questões ambientais que 
precisamos começar a observar melhor: a ocupação de 
áreas importantes dos morros da cidade; a ocupação 
das áreas de mangue na cidade; a ocupação de áreas, 
no caso da nossa querida Salvador, de proteção am-

biental; e de áreas, como é o caso nosso também, das 
dunas. Todas elas são questões importantes, que, na 
hora em que acontecem essas mudanças climáticas, 
nos levam a consequências muito graves.

Portanto, creio que essa viagem do Senador 
Walter Pinheiro e do Senador Cyro Miranda deve ter 
como consequência, realmente, uma proposta de or-
ganização desses centros de emergência que possa 
ser referência para o Brasil de uma estrutura de pre-
venção de mudanças climáticas.

Creio que se deve agregar a essa discussão 
também a movimentação voluntária, o voluntariado, a 
preparação do voluntariado, que é algo pouco usado 
no Brasil, mas usado em todo o mundo, na mobilização 
de segmentos profissionais que, nessas horas, preci-
sam ser mobilizados voluntariamente, para ações de 
socorro às vítimas e de prevenção, também, às chuvas.

Eu queria me referir, rapidamente, à reunião que 
aconteceu ontem, da bancada da Bahia, já comemo-
rando a votação do relatório preliminar do Senador 
Walter Pinheiro, do PPA, e do relatório preliminar da 
LOAS, do Deputado Arlindo Chinaglia.

Ontem, tivemos a nossa reunião da bancada, que 
debateu as emendas da Bahia ao PPA. Dentre essas 
emendas que foram destacadas por nós, eu queria 
ressaltar aquela que trata da interiorização do ensino 
superior, ou seja, a preocupação da nossa bancada, 
que conquistou, neste ano de Governo da Presidente 
Dilma, mais duas universidades – a Universidade do 
Sul da Bahia e a Universidade do Oeste Baiano. Pre-
cisamos dar continuidade a esse crescimento, a essa 
interiorização, a esse esforço de interiorização do en-
sino superior num estado de mais de 14 milhões de 
habitantes. O maior estado nordestino, que, durante 
62 anos, teve apenas uma única universidade federal 
e, agora, com a criação de duas novas universidades, 
terá cinco universidades federais. O nosso Estado pre-
cisa, sem dúvida alguma, crescer e criar novas univer-
sidades, crescer e ampliar essas novas que se criaram 
agora com novos campi universitários.

O segundo aspecto relevante que quero desta-
car entre medidas e metas importantes que a nossa 
bancada discutiu ontem diz respeito à inclusão dos 
portos públicos como área de investimentos prioritá-
rios no nosso Estado.

Os portos públicos da Bahia estão perdendo a 
competitividade por conta da contínua defasagem de 
sua infraestrutura, resultante de governos anteriores 
que não lhes deram a devida atenção. Agora merecem 
atenção total e especial da nossa bancada, no mo-
mento em que os nossos Governos, tanto o Federal 
quanto o Estadual, têm se voltado para a criação de 
infraestrutura logística no nosso Estado, para que seja 
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capaz de acompanhar o desenvolvimento industrial e 
o crescimento da mineração e da produção agrícola 
da nossa Bahia.

Entre as prioridades destacadas pela Codeba, 
Companhia das Docas do Estado da Bahia, para a 
nossa bancada, foi especialmente a necessidade de 
investimentos nos terminais de granéis líquidos, termi-
nal portuário que atende quase que exclusivamente o 
Polo Petroquímico de Camaçari, que recebe insumos 
e exporta produtos a granel, e que já há algum tempo 
vem operando com taxa de ocupação média de 75%, 
o que hoje compromete a competitividade do Polo, 
além de inibir novos investimentos no sentido da sua 
ampliação.

A falta de berços compromete ainda o projeto de 
uma plataforma logística para a distribuição de com-
bustíveis, cujos estudos para implantação da base 
portuária já estão em fase de conclusão.

Portanto, é fundamental para o nosso Estado, 
que possamos capacitar o TGL a atender adequada-
mente às demandas atuais e futuras. E, para isso, é 
fundamental investimento na ampliação do seu píer, 
de forma a aumentar a oferta de berços de atracação.

Também, uma segunda prioridade de investi-
mento nos nossos portos, eleita pela Codeba, é jus-
tamente o Terminal de Granéis Sólidos — TGS. Nos 
próximos cinco anos, a movimentação de granéis 
sólidos do Porto de Aratu tem um potencial de cres-
cimento de mais de 300%, tanto pelo aumento na 
quantidade de cargas que já movimenta quanto pelo 
aporte de novas mercadorias, sobretudo o minério 
de ferro, cuja contribuição poderá ultrapassar a casa 
das 6.000.000 de toneladas.

Portanto, a bancada da Bahia, ao incluir os por-
tos públicos nas suas emendas ao PPA e já iniciar 
uma discussão para incluí-los, também, na emenda 
ao Orçamento, atua de forma madura no sentido de 
fortalecer os esforços que o Governo Federal e o Go-
verno do Estado da Bahia vêm fazendo para dotar a 
Bahia de uma infraestrutura logística adequada aos 
desafios de crescimento e de produção mineral, agrí-
cola e industrial do nosso Estado. E eu quero parabe-
nizar a nossa bancada por isso, que, juntamente com 
a Fiol e o novo Porto Sul, em Ilhéus, dará condição 
para que o Estado da Bahia responda aos desafios 
de crescimento que os baianos esperam do nosso 
Estado para o século XXI.

Portanto, mais uma vez, parabenizo o nosso 
Relator, o Senador Walter Pinheiro, o Senador Arlin-
do Chinaglia e a bancada da Bahia, que demonstrou 
a sua maturidade com as decisões tomadas ontem, 
especialmente essas duas.

Muito obrigada.

OF. Nº 210/2011 – CRE/PRES

Brasília, 16 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
a designação do Senador Sérgio Souza para compor 
a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da 
Rio+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças 
Climáticas, como membro Suplente, em vaga antes 
ocupada pela Senadora Gleisi Hoffmann.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Com apreço do Senador Fernando Collor, Pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional.

OF. Nº 211/2011 – CRE/PRES

Brasília, 16 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência a designação do Senador Sérgio Souza para 
compor a Subcomissão Permanente da Amazônia e da 
Faixa de Fronteira, como membro Suplente, na vaga 
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Com abraço do Senador Fernando Collor, Pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional.

Of. nº 125/2011/GLPTB

Brasília, 16 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB, o meu nome, Senador Gim Argello, para integrar 
como membro titular a Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – 
CMA, em substituição ao ilustre Senador Paulo Davim.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, 
como orador inscrito.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Srª 
Presidente?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para eu consignar 
o voto nas duas votações: a primeira da Vice-Presidên-
cia e a da medida provisória, porque eu, infelizmente, 
cheguei atrasado. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Ata registrará os seus votos, Senador.

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu vou ler os inscritos para após a Ordem 
do Dia. Primeiro, o Senador Flexa Ribeiro. Depois, os 
Senadores Pedro Simon, Lídice da Mata, Paulo Bauer, 
Cícero Lucena, Jorge Viana, Antonio Carlos Valadares, 
Anibal Diniz, Casildo Maldaner, Mozarildo Cavalcanti, 
Pedro Taques, Ivo Cassol, Ana Rita e Jayme Campos.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores.

O Brasil vem passando, neste primeiro ano do 
Governo da Presidenta Dilma Rousseff, por proble-
mas de todos os tipos, políticos, econômicos e prin-
cipalmente sociais. O legado dos últimos oito anos de 
governo do ex-Presidente Lula não deixou o mínimo 
de conforto para o atual Governo, muito pelo contrá-
rio, e a Presidente Dilma não teve habilidade para 
lidar com as situações adversas. Em menos de um 
ano de Governo, seis Ministros de Estado já sucum-
biram, sendo cinco deles após denúncias de corrup-
ção praticadas em suas pastas, e o sexto deve cair 
nas próximas horas. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não 
vou usar a tribuna, neste momento, para tratar dessa 
questão; prefiro me dedicar àquelas que deveriam mo-
ver este País para frente. 

O Brasil de hoje tem, por exemplo, graves pro-
blemas sociais a resolver. É o caos instalado no aten-
dimento na saúde, é a má qualidade da educação, 
é o preocupante nível de segurança pública. Essa 
situação está sobrando. O que tem faltado é a capa-
cidade do Governo petista de aplicar bem o dinheiro 
dos contribuintes em prol das melhorias necessárias 
nesses setores. 

O Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB, pro-
moveu, recentemente, o seminário “A Nova Agenda – 
Desafios e Oportunidades para o Brasil”, ocasião em 
que foram discutidos novos projetos e propostas para 
o nosso País. Enfim, uma nova agenda para o País, 
visando ao bem comum e não ao atendimento de in-
teresses específicos, muitos deles espúrios.

Srª Presidente, Srªs e Srs.Senadores, nenhum 
país se transforma de fato sem uma boa educação. Mas 
o que temos hoje, no Brasil, é um ensino dissociado 
da realidade dos alunos. Com a má qualidade do que 
se aprende em sala de aula, a evasão continua alta: 
entre os jovens com 15 anos de idade, apenas 43% 
estão na 8a série ou no 2o grau. No ensino médio, as 
matrículas despencam. Vejam os problemas do Enem. 
Desde 2009, uma sucessão de problemas vem sendo 
registrados, como o vazamento de questões e o furto 
de provas. Falta de visão estratégica, de um sistema 
coerente de formação de professores, enfim, uma ges-
tão ineficiente e sem equidade.

Na saúde, é visível que um ciclo de importantes 
avanços foi rompido nos últimos tempos, a despeito 
de o setor contar com orçamentos crescentes, asse-
gurados pela Emenda Constitucional n° 29. Temos, 
sim, que aprovar urgentemente a Emenda 29 aqui no 
Senado Federal, que vai garantir que 10% da receita 
líquida da União sejam investidos obrigatoriamente na 
saúde, Presidente Anibal. 

Nos últimos anos, saúde passou a ser o tema 
de maior preocupação dos brasileiros, de acordo com 
pesquisa da CNI/Ibope. O tempo de espera por con-
sultas é alto; faltam medicamentos básicos e médicos; 
e a qualidade do atendimento ainda é precária.

Programas importantes como o Saúde da Famí-
lia foram simplesmente descontinuados: seu ritmo de 
crescimento caiu de 94% ao ano entre 1995 e 2002 
para 8% desde então. O que há, na verdade, é inefi-
ciência e maus resultados. E a única coisa que o Go-
verno pensa em questão de saúde é na criação de 
um novo imposto.

Problema cada vez mais aflitivo – e não só nos 
grandes centros – é o da segurança pública. O dado 
novo é que as ocorrências policiais estão migrando 
das capitais do Sudeste para os Estados do Nordeste, 
onde atualmente se registram o maior número de ca-
sos: 36% do total no ano passado ante 24% em 2004. 
Chega ao nosso Norte, a nossa Amazônia. 

Na economia, são vários os problemas: o investi-
mento não cresce, o estímulo à geração de poupança 
privada é baixo, a poupança do Estado é negativa, a 
carga tributária é elevada, as taxas de juros são ele-
vadas, a produtividade está em queda.

Uma série de deficiências estruturais. A infraes-
trutura do País, em quesitos como portos, aeroportos 
e estradas, por exemplo, não acompanhou o cresci-
mento do PIB nos últimos anos. Faltam investimentos 
em áreas cruciais como geração de energia elétrica. 
Em resumo: o País parou de fazer reformas.

Desde que a crise na Europa se intensificou, o 
que mais se comenta é qual o efeito da crise sobre o 
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mercado interno brasileiro. A impressão que dá é que 
o Governo não está considerando algo tão importante. 
Se nas primeiras do ano, as expectativas davam con-
ta de um crescimento do PIB da ordem de 4,5% e de 
um IPCA, a inflação, de 5,33% para o ano de 2011, 
hoje a expectativa do PIB é bem menor, em torno de 
3,16%, e a da inflação, bem maior, de 6,48%; ou seja, 
um cenário desastroso no final do ano em relação ao 
início do ano de 2011.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é preciso corrigir as políticas equivocadas da atual Ad-
ministração Federal. O Brasil precisa retomar uma rota 
de crescimento visando ao bem comum geral. Eu dizia, 
conversando com os nossos companheiros do PSDB, 
que é necessário que possamos construir, dentro do 
PSDB, no Instituto Teotônio Vilela, tão bem presidido 
pelo nosso Senador do Ceará, nosso querido Tasso 
Jereissati, um plano real para a educação, como foi 
feito para a economia, pelo Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, um plano real para a saúde, um plano 
real para a segurança pública, para que possamos 
oferecer isso à sociedade brasileira.

Antes de terminar, Senador Anibal, quero para-
benizar o nosso Presidente José Sarney e encaminhar 
à Mesa um requerimento. Hoje pela manhã, tivemos 
a premiação do 4º Concurso de Redação do Senado 
Federal, que premiou os jovens das escolas de todo o 
Brasil, um de cada unidade da federação, no auditório 
do Interlegis, e a instalação do Senado Jovem, com 
uma comissão diretiva apresentada há pouco, na Tri-
buna de Honra, pelo Presidente Sarney.

Entre esses jovens, havia uma estudante paraen-
se: a aluna Silvia Adriany Almeida Barreto, da Escola 
Estadual Dr. José Márcio Ayres, localizada em Belém. 
Quero encaminhar à Mesa requerimento, nos termos 
do art. 222, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, 
no sentido de que seja consignado, nos Anais do Se-
nado, voto de aplausos a estudante a que me referi há 
pouco, Silvia Adriany Almeida Barreto, da escola Dr. 
José Márcio Ayres, localizada em Belém.

A estudante Sílvia foi vencedora da etapa regional 
do 4º Concurso de Redação do Senado Federal, com a 
redação que teve por tema “O Brasil que a gente quer 
é a gente quem faz”. Os melhores textos foram sele-
cionados pelas escolas e as secretarias estaduais de 
educação escolheram uma para representar seu Es-
tado. Com essa conquista, Silvia foi finalista da etapa 
nacional e integrou o Projeto Jovem Senador. 

Por esse projeto, 27 jovens, representantes de 
cada uma das unidades da federação do País, terão a 
oportunidade de atuar como Senadores simbólicos e 
vivenciar o processo de criação das leis. A legislatura 
dos participantes começa com a posse dos Jovens 

Senadores e a eleição da Mesa, que ocorreu hoje, 
e termina no dia 18 de novembro. A melhor proposta 
apresentada durante os três dias de mandato pode-
rá ser transformada em projeto de lei e, futuramente, 
discutida pelos Parlamentares.

Peço, então, o apoio de meus Pares na aprovação 
deste voto, que valoriza, assim, o esforço não apenas 
desta brilhante paraense, mas de todos os estudan-
tes do nosso País. Requeiro ainda que esse voto seja 
encaminhado à família da estudante, à diretora e à 
professora da escola premiada.

Encaminho também, Sr. Presidente, um segundo 
voto para os meus amigos da cidade de Altamira, que, 
no último dia 5 de novembro, comemorou 100 anos de 
fundação. Peço também, com base no mesmo art. 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal que, ouvido 
o Plenário, seja inserido nos Anais desta Casa, voto 
de aplausos pelo transcurso de 100 anos do Municí-
pio de Altamira e que esse voto seja encaminhado à 
Prefeita do Município, Odileida Maria, e à Câmara de 
Vereadores de Altamira. Aliás, não foi dia 5 e, sim, dia 
6 de novembro que a cidade de Altamira comemorou 
100 anos de fundação. 

Só para conhecimento de todos, Altamira é o 
maior Município em dimensão geográfica do mun-
do e, com os seus 161.445 quilômetros quadrados 
e 99.076 habitantes, com os distritos de Castelo dos 
Sonhos e Cachoeira da Serra, se fosse um país, seria 
o 91º país em área geográfica, maior que a Grécia e o 
Nepal e quase do mesmo tamanho, Senador Anibal, 
que a Tunísia, o Suriname e o Uruguai. Na região de 
influência de Altamira está sendo construída a usina 
de Belo Monte, que será a maior usina do Brasil, ul-
trapassando Tucuruí.

E um último requerimento para festejar os 65 anos 
do jornal O Liberal, transcorridos ontem, no dia 15 de 
novembro. Também peço, baseado no mesmo art. 222, 
seja ouvido o Plenário e inseridos nos Anais votos de 
aplauso ao jornal O Liberal, bem como sejam enca-
minhados à família Maiorana, à Presidente D. Delma 
Maiorana e a todos os seus filhos, pela administração 
desse jornal, que traz orgulho a todos os paraenses. 
Sem sombra de dúvida, é um dos maiores jornais em 
circulação em todo o território nacional.

Eu encaminho à Mesa os três requerimentos e 
peço que sejam devidamente encaminhados a todos 
os agraciados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.373, DE 2011

Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que 
seja inserido nos anais desta Casa, Voto de Aplausos 
pelo aniversário de 65 anos do Jornal O Liberal. So-
licito ainda que este Voto seja encaminhado à toda a 
família Maiorana.

Justificação

Ontem, 15 de novembro, o Jornal O Liberal com-
pletou 65 anos de história. Cada vez mais forte graças 
à administração séria e competente de sua Presidente, 
Dona Déa Maiorana, viúva do inesquecível Rômulo; de 
seu Presidente-Executivo, Rômulo Maiorana Junior; de 
seu Diretor-Corporativo, Ronaldo Maiorana e de suas 
irmãs Rosana, Rosangela, Ângela, Rose e Roberta, 
todos envolvidos na administração das Organizações 
Rômulo Maiorana, que no Pará detêm o controle da 
TV Liberal, afiliada da Rede Globo; das rádios Liberal 
AM e FM, do Portal ORM, da ORM Cabo, da Funda-
ção Rômulo Maiorana e de muitos outros empreen-
dimentos vitoriosos nos setores de comunicação e 
entretenimento.

Pioneiro, no Estado do Pará, O Liberal trabalha 
com a publicação de um conteúdo completo, que aborda 
questões regionais, nacionais e internacionais. Além 
disso, nos últimos anos, o leitor ganhou mais comodida-
de, podendo acompanhar as noticias de O Liberal, em 
qualquer lugar, devido à inserção tecnológica do jornal 
em novas mídias, ampliando a difusão da informação 
e democratizando o acesso às publicações do jornal.

Lido por oito entre dez leitores de jornais, segun-
do pesquisas feitas por institutos de reputação ilibada, 
é leitura obrigatória de todos os paraenses. O Liberal 
foi o primeiro jornal do Norte a adotar o moderno sis-
tema de impressão em offset, que garante rapidez e 
qualidade na impressão. Hoje, tem o mais moderno 
parque gráfico de toda a Amazônia Legal.

Desejo que O Liberal continue dando exemplos 
de liberdade de expressão ao Pará e ao Brasil, a servi-
ço do povo paraense, sempre intransigentes na defesa 
de suas causas. Obrigado.

Sala das Sessões, de 2011. – Senador Flexa 
Ribeiro.

REQUERIMENTO No 1.374, DE 2011

Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que 
seja inserido nos anais desta Casa, Voto de Aplausos 
pelo transcurso dos 100 anos do Município de Alta-
mira. Solicito ainda que este Voto seja encaminhado:

1 – À Prefeita Odileida Maria;
2 – À Câmara de Vereadores de Altamira.

Justificação

Domingo, 6 de novembro, a Cidade de Altamira 
comemorou 100 anos de fundação. Conhecido como 
o maior município do mundo em extensão territorial, 
área de 161,445,9km e, com uma população, segundo 
dados do IBGE de 2010, de 99.076 habitantes, incluin-
do os distritos de Castelo dos Sonhos e de Cachoeira 
de da Serra. Se o Município de Altamira fosse um país, 
seria o 91o país mais extenso do mundo, maior que a 
Grécia e Nepal e quase do mesmo tamanho que Tu-
nísia, Suriname e Uruguai.

Uma das principais características está na hi-
drografia, uma vez que o município é banhado pelas 
águas do rio Xingu, que possui inúmeros afluentes, 
cachoeiras e lagos que são fontes ideais para o eco-
turismo, a pesca e tantas outras atividades. Altamira 
ainda tem uma das mais ricas biodiversidades, praias 
encantadoras e opções de cultura e lazer aos seus 
moradores e turistas.

É na região de influência de Altamira que está 
sendo construída a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
comprovando também o alto potencial energético do 
Pará. Parabéns a Altamira e a todos os seus cidadãos. 
Obrigado.

Sala das Sessões,  de 2011. – Senador Flexa 
Ribeiro.

REQUERIMENTO No 1.375, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplausos a estudante 
paraense Silvia Adriany Almeida Barreto, da escola Dr. 
José Márcio Ayres, localizada em Belém.

Requeiro ainda que este voto seja encaminhado a:

– Família da estudante;
– Diretora e Professora da Escola.

Justificação

A estudante foi vencedora da etapa regional do 
IV Concurso de Redação do Senado Federal, que 
este ano teve como tema “O Brasil que a gente quer 
é a gente quem faz”. Os melhores textos foram sele-
cionados pelas escolas e as secretarias estaduais de 
educação escolheram uma para representar seu es-
tado. Com esta conquista, Silvia foi finalista da etapa 
nacional e integrou o Projeto Jovem Senador.

No Projeto, 27 jovens, representantes de cada 
uma das Unidades da Federação do País, terão a 
oportunidade de atuar como senadores simbólicos e 
vivenciar o processo de criação das Leis.

A legislatura dos participantes começa com a 
posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa, e 
termina no dia 18 de novembro. A melhor proposta 
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apresentada durante os três dias de mandato poderá 
ser transformada em Projeto de Lei e, futuramente, 
discutida pelos Parlamentares.

Peço o apoio de meus Pares na aprovação deste 
Voto, que valoriza assim o esforço não apenas desta 
brilhante paraense, mais de todos os estudantes do 
nosso País.

Sala das Sessões, de 2011. – Senador Flexa 
Ribeiro.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
a Srª Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aníbal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso 
solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.376, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Fede-

ral combinado com o art. 40, § 1º, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência, com ônus para esta Casa, autorização 
para ausentar-me do País no período de 1 a 3 de 
dezembro de 2011, conforme documento em anexo, 
para, atendendo a convite do Presidente do Parla-
mento Latinoamericano, Deputado Elias Castilho e 
da Secretária Geral, Senadora Maria de Lós Ánge-
les Moreno, participar na qualidade de Presidente do 
Grupo Brasileiro do Parlatino e Vice-Presidente do 
Parlamento Latinoamericano, da reunião da Junta 
Diretiva que ocorrerá no Panamá.

Comunico ainda, nos termos do art. 39, Inciso I, 
que estarei ausente do País do dia 1 a 6 de dezem-
bro de 2011.

Sala das Sessões, de 2011 – Senador Flexa 
Ribeiro.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional).

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.377, DE 2011

Requer informações, ao Exmo. Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação 
Civil sobre as obras no Aeroporto Interna-
cional de Rio Branco.

Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Re-
gimento Interno, combinado com o disposto no art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Wagner Bittencourt, Ministro-Chefe da 
Secretaria de Aviação Civil, as seguintes informações 
relacionadas às ações de competência da INFRAE-
RO, sobre as obras no Aeroporto Internacional de Rio 
Branco – Plácido de Castro:

1. Quais os problemas detectados pela INFRAERO 
na pista e no terminal do aeroporto, e quais as 
soluções apresentadas;

2. Como está o andamento das obras, discriminando 
o que já foi realizado e o que falta ser executado;

3. Qual o tempo previsto para execução de todas as 
obras;

4. Qual foi o custo das obras realizadas e os valores 
das despesas futuras; 

5. Quais as medidas que serão adotadas para a me-
lhoria dos serviços oferecidos nas dependências 
do terminal aeroportuário e qual o prazo para 
serem efetivadas;

6. A Infraero tem estudo detalhado do sitio aeroportu-
ário tratando da qualidade do solo, do abasteci-
mento de água e das condições dominantes dos 
ventos em relação ao posicionamento da pista, 
no caso de resposta afirmativa, encaminhar o 
referido estudo;

Justificação

O Aeroporto de Rio Branco teve as obras concluí-
das e iniciou sua operação em 1999, com a perspectiva 
de melhorar significativamente o serviço aeroportuário 
numa região amazônica em que o deslocamento rodo-
viário e aquaviário é demorado e precário. 

A partir de 2005, a pista de pouso passou a apre-
sentar problemas em seu pavimento, com o surgimento 
de trincas e fissuras localizadas, situação agravada em 
2007, quando começou a apresentar os mesmos obs-
táculos em toda a sua extensão, obrigando o Estado do 
Acre a investir entre 2007 e 2008 mais de R$ 1 milhão.

Cabe ressaltar que em razão da situação precá-
ria da pista de pouso, as empresas aéreas TAM e Gol 
suspenderam a venda de passagens até a realização 
de mutirão “tapa buraco”, executada em conjunto pelo 
Estado e o Batalhão de Engenharia de Construção. 

As dificuldades para o uso seguro e eficiente do 
Aeroporto continuam e, inclusive, se agravam no pe-
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ríodo de chuva, quando a pista de pouso intensifica a 
sua deterioração e as demais instalações se mostram 
inadequadas. 

Neste momento em que o Estado do Acre apre-
senta significativo crescimento econômico, com conse-
qüente aumento da renda de sua população, a demanda 
pelo transporte aeroviário cresce exponencialmente, 
exige resposta rápida e eficiente da INFRAERO.

Em razão do exposto, a obtenção destas infor-
mações é fundamental para a o desempenho da fun-
ção parlamentar de defesa dos anseios da sociedade.

Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Com a palavra...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não pude 
comparecer à votação anterior do Projeto de Conver-
são nº 26 e peço que fique consignado o meu voto, 
acompanhando a minha Bancada, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O voto de V. Exª será consignado.

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

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã fará 
cinco anos da morte do extraordinário Senador Ramez 
Tebet. Há dois minutos, abracei sua filha, Vice-Gover-
nadora do Estado do Mato Grosso do Sul, a paixão do 
Tebet, que fez uma administração espetacular na sua 
cidade, a querida Três Lagoas, e que, hoje, é a grande 
Vice-Governadora daquele Estado.

O Tebet foi uma das pessoas que mais me emo-
cionou e que mais admiro na história deste Senado. 
Existem pessoas na vida que vêm para serem dignas, 
para serem corretas, para fazerem o bem.

As passagens de Tebet por esta Casa foram da 
maior importância. Na hora de uma grande crise no 
governo federal, ele foi o homem encontrado para, no 
ministério, simbolizar a tranquilidade e o retorno do 
diálogo do governo com o nosso Partido, o PMDB. Lá 
ele estava fazendo uma grande administração, uma 
excepcional administração, mas aí estourou uma crise 

no Senado. Foi afastado o Presidente do Senado. “O 
que vai ser, o que não vai ser? Quem vai ser?”. Para 
unificar o Senado, para unir o Senado, para unir todos 
os partidos, só houve uma solução: Tebet, que estava 
fazendo uma administração excepcional no ministé-
rio, teve de voltar, para ser Presidente do Senado e 
restabelecer o respeito e a tranquilidade nesta Casa.

Em Mato Grosso do Sul, ele representou um tipo 
de política que, até hoje, é lembrada com muito res-
peito. Promotor de carreira, Vice-Governador, Gover-
nador, Senador da República, ele era a simbiose do 
entendimento e do diálogo: primeiro, unificava o nosso 
Partido, o PMDB; segundo, trazia um sistema de tran-
quilidade e de respeito recíproco a todos os partidos 
daquele Estado. Lembro que os grandes projetos, os 
mais delicados e difíceis nesta Casa, eram entregues 
ao Tebet, que era o relator. E, quando das grandes di-
ficuldades, dos problemas e dos dramas que vivemos 
no nosso Partido, ele era quem resolvia.

Eu me lembro do carinho que ele tinha pela sua 
querida filha. Eu me lembro do orgulho que ele tinha, 
quando me dizia: “Pedro, ela é muito melhor que eu”. 
Ele me contava que, quando ela assumiu a prefeitura, 
ela encontrou algumas questões muito graves e mui-
to complexas. Ela falou que queria tomar providên-
cias enérgicas, e ele disse: “Filha, vai com calma! Tu 
assumiste recentemente e vais ter muito tempo para 
demonstrar tua seriedade e tua competência. Se me-
xeres nessa casa de abelha de saída, não sei o que vai 
acontecer”. Ela fez o contrário do que ele tinha acon-
selhado: demitiu, estabeleceu o seu plano de ética e 
de seriedade. Tebet disse para ela: “Minha filha, para 
que tu me telefonaste e fizeste tudo diferente do que 
te falei?”. A Prefeita respondeu para o pai: “Pai, fiz o 
que tu querias que eu fizesse. Tenho certeza de que 
tu farias o que fiz. Tu querias que eu fizesse o que fiz”. 
O pai, com lágrimas nos olhos, confirmou: “É verdade, 
minha filha. Meus cumprimentos”. Essa atuação da 
Prefeita, da querida Vice-Governadora, marcou sua 
administração.

Por isso, lembro que a Dilma, quando demitiu o 
chefe da Casa Civil, fez o que devia fazer. O primeiro 
ela o demitiu e deu a marca do seu Governo, o que Lula 
não fez, o que o Fernando Henrique também não fez.

Eu me lembro da última vez que fomos ao Rio de 
Janeiro, ao casamento do atual Governador do Rio de 
Janeiro. A festa era no Copacabana, e ele e eu con-
versamos até o sol nascer. Ele contou sua história. Ele 
contou o amor, o carinho e o afeto que ele tinha pelo 
papai dele, como o meu patrício, vindo do Líbano, do 
qual ele tinha um orgulho extraordinário. Ele lembrava 
que a formação dele tinha nascido do pai e da mãe, 
da família, e aquilo ele levou ao longo da vida dele.
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Quando vejo uma pessoa como Tebet, fico a me 
perguntar: por que a imprensa está a dizer ou está a 
imaginar que a índole do político é a índole do mal? Por 
que acha a imprensa que o político não tem condição 
de fugir do pensamento de que o poder corrompe e 
de que o poder total corrompe totalmente?

Essa rede de jovens defende o combate à corrup-
ção. Muitos cientistas sociais estão interpretando que 
isso é bobagem, que isso vai contra a natureza, que 
com o tempo isso vai se apagar e vai ser esquecido, 
que isso vai esfriar, que nada vai acontecer. Acredita-
-se que, com o tempo, isso vai ser deturpado. E já 
mostram alguns exemplos de deturpação.

A doença do Lula algumas redes sociais a de-
batem e acusam Lula de não ter se tratado pela previ-
dência social. Aliás, isso é grosseiro, é ridículo! É um 
desrespeito ao Lula e ao País! Mas, então, as pessoas 
dizem que isso faz parte da natureza humana.

Mostro que criaturas como Tebet nasceram para 
fazer o bem. Se o olharmos como procurador, veremos 
que ele seguiu uma linha; se o olharmos na cidade 
dele, veremos que ele seguiu a mesma linha; se o 
olharmos como Governador, como Vice-Governador, 
como Ministro de Estado ou como Presidente do Sena-
do, veremos que era a mesma pessoa digna, correta, 
decente, que não usou um tostão do dinheiro público, 
a não ser aquilo a que ele tinha direito.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Pedro Simon, peço sua atenção, para 
prorrogarmos a sessão por mais uma hora. O senhor 
continua com a palavra.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Agradeço muito a V. Exª.

Ramez Tebet teve a mesma vida em todos os 
cargos. Está aí um Ministro atrás do outro caindo por 
corrupção. Ele foi Ministro num Ministério que estava 
dando uma confusão enorme. Com ele, veio a serieda-
de total. Ele foi à Presidência do Senado quando houve 
uma confusão em que queriam cassar o Presidente 
do Senado. E ele assumiu a Presidência do Senado 
com uma seriedade irrepreensível. Esse foi o Tebet, 
Governador do seu Estado. Como Governador, seguiu 
uma linha inatacável. Esse foi o Tebet!

Não, o poder não corrompe obrigatoriamente as 
pessoas! É claro que a gente tem de se cuidar com 
o poder.

Vejo ali e felicito pela sua indicação à Vice-Pre-
sidência do Senado o homem que Tebet dizia que de-
veria vir para cá ou para o Governo do Estado. V. Exª, 
Moka, não imagina o carinho, o afeto e a amizade que 
Tebet tinha por V. Exª. Exatamente aquelas qualidades 
que a gente apontava nele ele apontava em V. Exª. E, 
diga-se de passagem, é o que todo mundo falou na 

Câmara em todos os tempos e é o que vejo agora, 
com muita alegria – não digo alegria grande, porque 
o motivo não é para tanto. Mas é com prazer que dou 
a palavra a V. Exª.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Pedro Simon, quero, em nome da população do 
Mato Grosso do Sul, agradecer-lhe o pronunciamento 
que faz V. Exª. Amanhã fará cinco anos do falecimento 
do extraordinário homem público Ramez Tebet. Hoje, 
por coincidência, sua filha, a Vice-Governadora do Es-
tado, Simone Tebet, está em Brasília, acompanhada 
do seu marido, Eduardo Rocha.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
a abracei há poucos instantes no plenário. Ela só não 
está aqui porque tem de pegar o avião para viajar.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Exatamente. Eu disse à Simone que, amanhã, os 
Senadores do Mato Grosso do Sul farão também um 
pronunciamento em homenagem a Ramez Tebet. Ao 
agradecer-lhe, quero também testemunhar a sua ami-
zade. V. Exª foi a Três Lagoas, deu-nos a honra da sua 
presença. V. Exª tem uma autoridade moral neste País 
por sua trajetória e por sua história política. Quero aqui, 
ao render homenagem ao Senador Ramez Tebet, dizer 
que fui testemunha dessa amizade. O Ramez tinha por 
V. Exª realmente uma estima muito grande. Nós, do Mato 
Grosso do Sul, queremos dizer a V. Exª que, quando 
falamos do Ramez, sempre nos lembramos também 
do Senador Pedro Simon. Tenho a certeza de que o 
que V. Exª representa para o seu querido Rio Grande 
do Sul o Senador Ramez Tebet representa para nós 
no Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo pronunciamen-
to que V. Exª faz e pela lembrança, embora triste, dos 
cinco anos do falecimento do Senador Ramez Tebet. 
Mas temos a alegria de dizer que seus amigos não o 
esquecem, porque ele, realmente, está imortalizado na 
nossa memória e na memória de muitos brasileiros, 
em especial dos brasileiros do Mato Grosso do Sul. 
Muito obrigado, Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Agradeço demais o aparte a V. Exª. Tenho certeza de 
que ninguém melhor do que V. Exª poderia ocupar a 
cadeira de Tebet nesta Casa. Ninguém melhor que V. 
Exª poderia, nessa vacância que foi meio igual à do 
Tebet, ocupar a Vice-Presidência desta Casa. Muito 
provavelmente, daqui a um ano e meio, V. Exª vai ocu-
par a Presidência deixada por Tebet.

Eu me impressiono muito com a família do Te-
bet: a Simone, a sua irmã médica, os seus irmãos, a 
querida viúva, Dona Fairte. Eu me lembro de que, num 
domingo, sua esposa e seu filho foram comigo à missa. 
Eu perguntei para o Tebet: “Vamos, Tebet?”. Ele disse: 
“Não, vão tranquilos, que fico aqui, rezando por vocês”.
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Eu era um amigo muito grande de Tebet. Para 
mim, é motivo de muita mágoa, de muita tristeza, nos 
meus 81 anos de idade, quase 82 anos, ver partirem 
pessoas como o Tebet, pessoas mais moças que eu, 
que podiam estar aqui, dando muito mais contribuição 
do que eu. Pessoas como Tebet, como Ulysses, como 
Teotônio e como Mário Covas não poderiam ter parti-
do. Essas pessoas deram um marco na nossa vida, na 
nossa luta e na nossa caminhada. Com todo respeito 
e com todo carinho, digo que essas pessoas estão fa-
zendo falta hoje. Estamos precisando que gente com 
essa marca nos dê o caminho e nos dê a orientação: 
para onde vamos, com que ideia, com que pensamento?

Eu me lembro, como se fosse hoje, de todos nós 
reunidos, o PMDB e os outros partidos. A crise esta-
va feita, o Presidente estava afastado, falavam numa 
explosão do Senado, e se olhavam os nomes que es-
tavam aqui. Ninguém pensava em trazer um ministro 
para ocupar a Presidência. De repente, alguém falou: 
“Que tal o Tebet?”. E houve unanimidade por parte 
de todos os partidos, porque ele representava isso. A 
primeira coisa que ele representava naquela hora de 
crise ética e moral era a seriedade. Essa era a primei-
ra coisa que ele representava! E isto foi o que ele fez: 
marcou sua passagem.

Por isso, essa gente faz falta. Por isso, o dia de 
amanhã será um dia que devemos cultuar.

Eu me lembro, meu querido Senador, que Tebet 
falou daquela tribuna. Fazia três dias que eu não o via, 
e eu lhe disse: “Tebet, como você está bem! Parece 
que veio de uma estação de águas”. E ele me respon-
deu: “Toda vez que faço uma transfusão de sangue, 
fico inteiro”. E falou daquela tribuna. Vale a pena ler o 
último discurso do Tebet. A rigor, ele estava se despe-
dindo, mas com que bravura, com que firmeza e com 
que convicção ele falava a esta Casa, à sua família, 
ao seu Mato Grosso e ao Brasil! Deve ser muito bom 
a pessoa chegar à determinada altura da sua vida e, 
olhando para trás, dizer: “Fiz o que eu podia. Em todas 
as circunstâncias, boas ou ruins, em todas as posições, 
grandes, humildes, eu fiz o que eu podia”.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E 
ele o fez com grande dignidade.

Quando vi sua filha Simone ali, eu me lembrei 
de quando andei por Três Lagoas, durante quase três 
horas – no carro, estava ela, seu marido e eu –, e ela 
mostrava as obras que estavam sendo feitas. Duvido de 
que, proporcionalmente, haja alguma cidade no Brasil 
com mais progresso que Três Lagoas. Lá está a maior 
fábrica de celulose da América. Lá a Petrobras faz uma 
montagem espetacular. Lá há um centro industrial de 

primeiríssima grandeza. E uma estrada de ferro levará 
Mato Grosso ao Porto de Santos.

Digo: “Meu amigo Tebet, tua querida esposa; teus 
filhos, de modo especial a Simone; o teu representan-
te nesta Casa, o Moka, que é igual a ti, mais jovem, 
graças a Deus, com muita saúde; e nós, teus amigos, 
estamos aqui te reverenciando. Obrigado pelo que tu 
foste. Obrigado pela tua história. Obrigado pelo que 
tu és. Obrigado, meu irmão. Nosso carinho fraterno 
até sempre!”.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Obrigado, Senador Pedro Simon. Os cumprimentos 
da Mesa pelo brilhante pronunciamento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero justificar as minhas votações anteriores, e acom-
panho o Partido dos Trabalhadores. Peço a V. Exª que 
consigne em Ata.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O voto de V. Exª será consignado em Ata.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma for-
ma, Excelência. 

Eu estava ainda há pouco na cidade de Floria-
nópolis em diligência da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que está investigando as atividades do Escri-
tório Central de Arrecadação e Distribuição. Em virtude 
de eu ter chegado nesse momento, queria justificar a 
minha ausência nas votações anteriores, reafirman-
do a posição do Partido Socialismo e Liberdade pelo 
cumprimento do princípio da proporcionalidade na 
composição da Mesa Diretora da Casa. Nesse sen-
tido, quero cumprimentar o Senador Waldemir Moka, 
que assume agora a 2ª Vice-Presidência do Senado 
da República, e também quero justificar o nosso voto 
na Medida Provisória nº 539.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O voto de V. Exª será consignado em Ata.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – A mesma coisa, Sr. Presidente. Estive aqui no 
começo, mas tive de retornar para o meu gabinete 
tendo em vista diversas audiências, sendo impossível 
voltar para o plenário. Mas quero que considere meus 
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votos positivos, “sim”, nas matérias que foram coloca-
das em votação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– O voto de V. Exª será consignado conforme o pedido.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, do 
PSB da Bahia.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar 
parabenizando o Senador Waldemir Moka, eleito 2º 
Vice-Presidente desta Casa na tarde de hoje, prati-
camente por unanimidade, o que demonstra a sua 
capacidade de agregação e o reconhecimento do seu 
trabalho e companheirismo na Casa. Quero, portanto, 
mais uma vez, parabenizar o Senador Waldemir Moka.

Também na linha dos parabéns, Sr. Presiden-
te, quero parabenizar o Senado, que hoje realizou o 
projeto Senado Mirim e destacar a Senadora mirim, a 
baiana Adriele Henrique Souza, do Colégio Estadual 
Helena Assis Suzarte, em Feira de Santana. Quero dar 
os parabéns a essa jovem que se destacou e recebeu 
o prêmio de melhor redação no nosso Estado com o 
título “Construindo o Brasil que queremos”, algo em 
torno disso, ou seja, em torno da ideia da construção 
de um novo Brasil, de um Brasil democrático e com 
justiça social.

Sr. Presidente, é com satisfação que registro 
que, na tarde desta quarta-feira, está sendo assinado 
o protocolo de intenções entre o Governo do Estado 
da Bahia e a JAC Motors para a implantação de uma 
unidade da montadora chinesa no Polo Industrial de 
Camaçari, a primeira no Brasil.

Parabenizo o Governador Jaques Wagner por 
essa importante conquista para o povo brasileiro e em 
especial para o Estado da Bahia.

A JAC Motors investirá R$1,350 bilhão na monta-
gem dessa planta até o ano de 2014, quando a mon-
tadora iniciará suas operações no País, gerando 3,5 
mil empregos diretos e outros dez mil indiretos, para 
produzir 100 mil carros por ano.

A planta da JAC Motors do Brasil ocupará uma 
área de cinco milhões de metros quadrados, espaço 
equivalente ao da Ford.

E é importante destacar que os efeitos da chegada 
da JAC Motors poderão ser notados ainda no primei-
ro trimestre do próximo ano, quando a empresa tem a 
expectativa de passar a importar os veículos destina-
dos ao mercado nacional pela Bahia, primeiramente 
utilizando uma estrutura provisória e, posteriormente, 
pelo próprio terminal da Ford no porto de Aratu, em 
Candeias, que será ampliado com um investimento 
de R$100 milhões para atender as duas montadoras.

Quero saudar também, Sr. Presidente, esta se-
mana damos início às comemorações do dia 20 de 
novembro, data em que, no Brasil inteiro, nós nos 
posicionamos, comemoramos e principalmente re-
memoramos a luta de Zumbi dos Palmares, o Dia da 
Consciência Negra. 

Estaremos realizando aqui no Senado, dia 21, 
segunda-feira próxima, uma audiência pública proposta 
por mim e pelo Senador Paulo Paim. 

Amanhã inicia-se, na cidade de Salvador, o En-
contro Ibero-Americano do Ano Internacional dos Afro-
descendentes, que tem o nome de Afro XXI. Inclusive, 
estarei viajando hoje à noite, Sr. Presidente, bem mais 
tarde, para me integrar, amanhã, à abertura desse 
encontro, na saudação e na hospitalidade que o povo 
da Bahia demonstrará àqueles que visitarão o nosso 
Estado, e o nosso País para analisar e refletir sobre a 
realidade da população negra nos países da América 
Latina e do Caribe, além de propor novas ações que 
assegurem os direitos dos povos afetados pelo racis-
mo. Líderes da sociedade civil e de Governo, além de 
parlamentares de países ibero-americanos, partici-
pam da Afro XXI. Estão sendo esperados 12 Chefes 
de Estado, entre os quais a nossa Presidente Dilma 
Rousseff, que já confirmou sua presença. 

Esse evento é extremamente importante, pois foi 
decidido pela ONU o estabelecimento desse marco, 
qual seja, de considerarmos 2011 o ano da população 
afrodescendente no mundo, e que se realiza na cida-
de do Salvador justamente no momento em que, na 
última segunda-feira, no mapa da população preta e 
parda do Brasil, com base nos indicativos do Censo de 
2010, Salvador novamente registra-se como a cidade 
com maior número de negros do País, com 743,7 mil 
pessoas que se autorreconhecem negras. A capital 
baiana está na frente de São Paulo, com 736 mil, e a 
do Rio de Janeiro, com 724 mil. 

Esses dados, embora sem maior novidade, porque 
todos reconhecem que a Bahia é o berço da “africa-
nidade” brasileira, reforçam a relevância de estarmos 
realizando esse encontro na nossa cidade e no Esta-
do da Bahia – Salvador é considerada a maior cidade 
negra fora da África.

Não por outra razão, recebemos também com 
muita alegria a abertura, no último domingo, no Centro 
Histórico de Salvador, do Museu Nacional da Cultura 
Afro-Brasileira, instalado no prédio onde funcionou o 
antigo Tesouro do Estado, cedido pelo Governo da 
Bahia para abrigar esse importante Museu, que registra 
toda a história e a cultura do povo negro no nosso País.

Se no passado o prédio abrigou o Tesouro, hoje 
abriga outro tesouro talvez muito maior, mais signifi-
cativo, que é um centro de referência da memória do 
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povo negro, das nossas tradições religiosas e culturais, 
que serão guardadas naquele local, naquele lugar, na-
quele sítio tão precioso do ponto de vista histórico e 
da sua arquitetura para o povo baiano e para o Brasil. 

Lá nós estaremos fazendo reconhecer os heróis 
anônimos, os negros ilustres na esfera das ciências, 
das letras, das artes, no campo do popular e do erudito. 

Em Brasília, tive a oportunidade de participar 
também da abertura dessa exposição, que, na verda-
de, é parte, um acervo inicial do Museu, que foi aqui 
exposto no Museu Nacional, e fiz pronunciamento aqui 
também destacando esse momento especial.

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira re-
gistra, abrindo as suas portas, as de um museu que 
ainda está inconcluso, tanto do ponto de vista físico 
quanto do ponto de vista do seu acervo, mas que já 
tem e já apresenta um acervo de extrema importância 
para cultura nacional, os trabalhos de Octávio Araújo, 
Heitor dos Prazeres, Mestre Didi, Manoel Bonfim, Cláu-
dio Roberto, Rubem Valentim, Sidney Amaral, Tiago 
Gualberto, Rosana Paulino, Ieda Maria dentre tantos 
outros nomes importantes da cultura afro-brasileira 
em nosso País.

O Museu, conforme define o seu Diretor Emanoel 
Araújo, tem como missão precípua à descentralização 
do estereótipo de imagens deturpadas e de expres-
sões ambíguas sobre personagens e fatos históricos 
relativos ao negro, desconstrução de expressões que 
fazem pairar sobre os afrodescendentes obscuras len-
das do imaginário perverso, que ainda hoje inspiram 
a que agem silenciosos sobre nossas cabeças como 
guilhotinas prestes a entrar em ação a cada vez que 
vislumbra alguma conquista que represente mudanças 
ou conhecimento da verdadeira contribuição do negro 
na cultura brasileira.

Estarei, na próxima semana, nesta sessão, fa-
zendo o meu pronunciamento e, na oportunidade, fa-
larei com maior destaque sobre a importância desse 
Museu Afro na cidade de Salvador, de sua importância 
para a Bahia, para a nossa cidade e para o Brasil em 
ter um centro de referência da cultura e da história da 
contribuição dos negros em nosso País.

Um Museu que reflita, como num espelho, o jo-
vem negro, para que ele possa se reconhecer, refor-
çando a autoestima de uma população que apesar de 
majoritária é excluída e com a identidade estilhaçada, 
que busca na reconstrução da autoestima a força para 
vencer os obstáculos à sua inclusão numa sociedade, 
cujos fundamentos seus ancestrais nos legaram 

São movimentações que se somam, estas, às 
movimentações de abrirem o Museu Nacional da Cul-
tura Afrodescedentes na Bahia.

Com esse encontro internacional da população 
afrodescendentes em nosso Estado, essas duas ações 
se unem justamente às vésperas da comemoração do 
Dia Nacional da Consciência Negra em nosso País.

Paralelamente a esse encontro de chefes de 
estado da América Latina e do Caribe, que discutirão 
e refletirão sobre a contribuição do negro na história 
ibero-americana, estaremos realizando um encontro 
de parlamentares negros ibero-americanos, que, cer-
tamente, trarão grande contribuição a esse nosso fazer 
político e à luta contra o racismo em nosso País, na 
América Latina, no Caribe e no mundo. Serão recebi-
dos aqui no Brasil, no Estado da Bahia, na cidade de 
Salvador, para refletir sobre esse momento histórico 
para a população afrodescendente no mundo. 

Eu falo da Bahia, mas não há um Estado deste 
País em que não esteja registrada, com muita força, 
a contribuição do trabalho do negro brasileiro, do tra-
balho escravo. Digo isso porque do Rio Grande do Sul 
ao Norte do nosso País, no Centro-Oeste e em todos 
os nossos Estados temos uma contribuição sem igual 
da participação do negro na nossa tradição cultural e 
econômica, portanto, uma extraordinária contribuição. 
Até na arquitetura está registrada a participação dos 
negros na nossa sociedade brasileira, nas diversas 
formas de organização da nossa sociedade. 

Temos a obrigação de trazer a esta tribuna a 
representação do povo da Bahia que, de forma muito 
digna, tem buscado para si o reconhecimento. Somos 
um povo que não abdica da contribuição dos negros 
e nos consideramos uma sociedade negra, um povo 
negro. Queremos, portanto, cultivar as tradições cul-
turais e religiosas desse povo que tanta contribuição 
deu – e continua a dar – para a formação da identi-
dade do Brasil e precisa ter o seu reconhecimento, a 
sua participação, a sua inclusão nas oportunidades de 
emprego, saúde, educação e assistência social garan-
tidos em nosso País.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata, lembrando 
que no dia 21 tem a sessão especial em homenagem 
a Zumbi dos Palmares e ao Ano da Afrodescendên-
cia no Brasil. 

Quero chamar para o seu pronunciamento como 
orador inscrito o Senador Paulo Bauer, do PSDB de 
Santa Catarina. 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)– Sr. 
Presidente, nobres Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
na tarde hoje, quando nos encontramos em sessão, 
eu desejaria abordar vários assuntos que, sem dúvida 
nenhuma, mereceriam e devem merecer as atenções 
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do Plenário desta Casa, dos seus integrantes e princi-
palmente dos dirigentes do País, a nossa Presidente, 
o Vice-Presidente, os ministros. Mas, obviamente, te-
remos oportunidade para fazê-lo, a partir do momento 
em que usarmos da tribuna em outra ocasião e já está 
programada uma participação, um pronunciamento na 
tarde de amanhã e também teremos oportunidade de 
falar de questões da economia e outras mais no cur-
so dos próximos dias, quando estaremos analisando 
várias proposições e vários textos de ordem legal que 
precisarão merecer a nossa análise e a nossa votação. 

Eu também poderia hoje aqui mencionar e re-
gistrar questões relacionadas à infraestrutura, a obras 
que meu Estado reivindica, principalmente no âmbito 
do Ministério dos Transportes e no Dnit. Mas não que-
ro fazer menção a um assunto muito importante, que 
é a duplicação da BR-280, sem antes conhecer qual 
a nova data que o Ministro dos Transportes vai indicar 
para realização de uma audiência que ele mesmo ha-
via marcado e ele mesmo suspendeu, anunciando sua 
transferência. Não temos a data ainda, mas espero que 
seja definida nos próximos dias, para, então, mais uma 
vez, discutirmos com o Ministro e com os técnicos do 
Ministério e do Dnit qual o cronograma previsto para 
a execução de uma obra tão importante. 

Na data de hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
e Senadoras, desejo aqui me manifestar a respeito e 
sobre um grande e ilustre catarinense. E o faço como ex-
-Secretário de Educação, Cultura e Desporto de Santa 
Catarina, no período do Governo de Vilson Kleinübing.

Na qualidade de Secretário de Cultura, muitas 
vezes pude desenvolver ações que valorizaram essa 
figura, que enalteceram o seu trabalho e que permi-
tiram que no meu Estado e também no Brasil a sua 
obra fosse aplaudida até o dia de hoje.

Na condição de Secretário de Educação, agora 
no último período governamental sob o comando do 
Governador e hoje Senador Luiz Henrique, desenvol-
vi novamente ações que foram benéficas à educação 
no meu Estado, mas também foram muito positivas 
no sentido de que os catarinenses, principalmente os 
alunos da rede pública, pudessem conhecer um pou-
quinho mais da obra desse ilustre catarinense, uma 
vez que todos os alunos do ensino médio puderam 
ter contato com sua realização, com sua obra, tendo 
ela disponibilizada para utilização em seus domicílios, 
juntamente com seus familiares. 

Eu falo, Sr. Presidente, que, há 150 anos, exata-
mente no dia 24 de novembro de 1861, nascia João 
da Cruz e Sousa, na cidade de Nossa Senhora do 
Desterro, atual Florianópolis, vindo a falecer 36 anos 
depois, em Minas Gerais, quando buscava tratamento 
para tuberculose.

Tal qual tantos outros gênios, Cruz e Sousa aca-
bou por não receber o devido reconhecimento em vida. 
Filho de escravos, mas criado pelos antigos donos de 
seus pais, acabou por ser uma das muitas vítimas de 
um Brasil que vivia os últimos anos do Império, saía 
da escravidão, mas que não viu a República ser capaz 
de realizar o sonho de redimir um povo que fora vítima 
de tão dura opressão.

A República, pelo menos em seus primeiros anos, 
é marcada pelo signo da decepção, como, aliás, pode 
ser lido na obra de Lima Barreto, escritor negro de des-
taque nos primeiros anos do século XX.

No caso de Cruz e Sousa, a decepção se mostra 
marcada pelo terrível gosto da impotência diante de 
um mundo hostil. Conhecedor de latim, grego e fran-
cês, viu as portas lhe serem fechadas repetidamente, 
tendo que se contentar com empregos humildes e, 
invariavelmente, abaixo de suas qualificações.

A despeito dessas dificuldades em vida, Cruz e 
Sousa conseguiu se tornar representativo na literatu-
ra brasileira, com obra que se tornou marco para as 
futuras gerações.

Além das profundas mudanças políticas que o 
País atravessa nesses fins do século XIX, há também 
significativas transformações no campo das artes. É o 
momento em que o romantismo é superado, em que 
certa visão de mundo, com grande idealização do pas-
sado, é deixada para trás. É o momento da crítica, do 
assombro diante das novas tecnologias que surgem, 
bem como do ceticismo diante de uma sociedade em 
constante mutação. No romance, é o tempo de Ma-
chado de Assis, um subversor das regras estabeleci-
das. Na poesia, é o tempo de Cruz e Sousa, autor que 
supera o romantismo em busca de uma voz própria. 
Nas palavras do grande poeta pernambucano Manuel 
Bandeira, “não há na literatura brasileira gritos mais di-
lacerantes, suspiros mais profundos do que os de Cruz 
e Sousa”, que produz “uma arte preciosa, requintada, 
difícil, cheia de matizes e de delicadeza...”

O movimento artístico a que pertence, conhecido 
como simbolismo, se manifesta na música, na pintura 
e literatura, mas é na poesia que se mostra em sua 
inteireza, em todo o seu poder. Ainda segundo Manuel 
Bandeira, “Cruz e Sousa sentia nitidamente que a arte 
era um meio de abolir a fronteira que a sociedade co-
locava entre os filhos de escravos africanos e os filhos 
dos brancos livres”. Era na poesia, pois, que Cruz e 
Sousa vislumbrava com inteireza a possibilidade de 
ser completamente livre.

Mas, em uma sociedade conservadora, muito 
conservadora, seus versos, que ecoavam a vanguarda 
literária francesa, não eram inteiramente compreendi-
dos porque inovavam, inventavam, criavam algo que, 
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ainda nas palavras de Manuel Bandeira, combinavam 
“imprecisão de contornos e de vocabulário, um concei-
to mais musical do que plástico da forma e os estados 
mais crepusculares...”, tornando possível dizer que Cruz 
e Sousa não é um autor que meramente antecede o 
moderno. Na verdade, trata-se não de um prenúncio, 
mas da plena realização da arte que virá a ser a arte 
do século XX: cheia de significados, símbolos e mani-
festações mais profundas da consciência.

Mesmo que em relação à forma Cruz e Sousa 
ainda se atenha ao respeito dos aspectos mais tradi-
cionais do verso, na busca de novos sentidos, sua obra 
implica genuína revolução, que prenuncia, por exemplo, 
as descobertas de Freud em relação ao inconsciente, 
ao lado desconhecido e oculto do homem.

Não é por acaso que um importante simbolista 
francês define que “o poeta é um vidente por um lon-
go, imenso e irracional desregramento de todos os 
sentidos”. 

É exatamente assim que podemos definir Cruz e 
Sousa, um rompedor de barreiras artísticas. Como ob-
serva o crítico literário catarinense Lauro Junkes, “em 
Faróis e, sobretudo, em Últimos Sonetos, a poesia 
torna-se cada vez mais dramática, transparecendo o 
senso trágico da existência”.

Esse senso trágico da poesia também anda em 
paralelo com os dramas pessoais de sua vida. Seus 
últimos anos são marcados pela doença, pelas dificul-
dades financeiras crescentes, pelo falecimento precoce 
de alguns de seus filhos, pela loucura de sua esposa.

Se a vida de Cruz e Sousa não foi aquela que 
ele se sentia destinado a viver, ela produziu, no en-
tanto, um fabuloso legado na forma de obra poética de 
primeira grandeza não apenas em termos de Brasil.

Aliás, esse meu entendimento sobre a importân-
cia de Cruz e Sousa não é de última hora. Lembro-me 
de que, quando Secretário de Educação, determinei a 
distribuição aos alunos do ensino médio da rede es-
tadual de Santa Catarina de publicação denominada 
Broqueis e Faróis. Como o próprio nome já sugere, 
a publicação então distribuída reunia duas coletâneas 
poéticas: Broqueis, de 1893, e Faróis, de 1900, am-
bas do poeta catarinense. Tratava-se não apenas de 
uma homenagem a Cruz e Sousa. Tratava-se, acima 
de tudo, de levar aos alunos, a seus pais, tios, primos, 
amigos e a tantos outros a possibilidade de conhecer 
aquele poeta e parte da sua contribuição à literatura 
e à poesia do nosso querido Brasil.

Entendo, então, que esses 150 anos do seu nas-
cimento são, assim, momento oportuno para ler sua 
obra, com afinco, com apreço, com respeito. Lê-lo é a 
justa homenagem que podemos fazer ao maior poeta 
catarinense, ao poeta que orgulha Casildo Maldaner, 

ex-Governador e Senador da República, que tão bem 
representa meu Estado ao meu lado nesta Casa; que 
orgulha e honra Luiz Henrique da Silveira, um ex-Go-
vernador de Santa Catarina, que presta relevantes 
serviços ao País hoje como Senador e, sem dúvida, 
orgulha todos os catarinenses, homens públicos ou 
homens da iniciativa privada, empreendedores ou 
trabalhadores, professores ou meros apreciadores da 
literatura, aqueles que fazem hoje a nossa história e 
a nossa cultura acontecer.

Todos nós temos muito orgulho desse ilustre 
catarinense, ilustre brasileiro, respeitado em todos os 
recantos do mundo e agora reverenciado por estar 
completando mais um momento importante da sua 
história, mesmo que já falecido há tantos anos.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me permite, Senador?

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Ouço, com muito prazer, o aparte que me solicita o 
nobre Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Ninguém melhor do que V. Exª, que foi Vice-Gover-
nador de Santa Catarina, Secretário de Estado da 
Educação no nosso Estado catarinense por várias 
vezes, em vários governos, principalmente no gover-
no de Luiz Henrique da Silveira também, para, neste 
momento, representar os catarinenses todos aqui no 
Senado, homenageando esse grande e ilustre poeta, 
esse grande Cruz e Sousa, que honra Santa Catarina 
e o Brasil, como bem frisa V. Exª. É por isso que eu 
gostaria, neste aparte, de me congratular com V. Exª 
quando faz essa referência, quando fala ao Brasil, Se-
nador Paulo Bauer, sobre um poeta, um expoente da 
literatura catarinense e brasileira, como o nosso Cruz 
e Sousa. Esse é o sentido do meu aparte, porque V. 
Exª fala por si, fala por nós, fala por Santa Catarina e 
fala pelo Brasil.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª pelo aparte e, com certeza, Cruz e 
Souza, que hoje homenageamos pelo evento da pas-
sagem dos seus 150 anos de nascimento, é um ilustre 
brasileiro que orgulha a nós todos, como orgulha, sem 
dúvida nenhuma, o nosso Presidente que comanda 
essa sessão, Senador Anibal Diniz, orgulha o Sena-
dor Wellington Dias, orgulha o Senador Inácio Arruda, 
todos que aqui estão presentes, todos os que estão 
presentes na Casa no dia de hoje e que, sem dúvida, 
também consideram a cultura, a reverência àqueles 
que deram grande contribuição a ela como um patri-
mônio que precisa ser preservado e valorizado no País.

Ouço com prazer V. Exª, nobre Senador Inácio 
Arruda.
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-
nador Paulo Bauer, eu quero me associar a V. Exª no 
sesquicentenário de um dos maiores poetas brasilei-
ros, negro, um lutador em defesa das causas libertárias 
do nosso País. Eu acho que fazer essa homenagem, 
destacar essa bela poesia dos negros brasileiros a 
partir de um negro de Santa Catarina que V. Exª traz 
ao debate, em discussão no Senado Federal. Então, 
eu quero me associar, lá do Ceará, da terra do Pata-
tiva do Assaré, um grande poeta popular, de figuras 
extraordinárias, também poetas do povo como o Cego 
Aderaldo, figuras extraordinárias. Gente desse tipo, 
gente talhada para defender a causa do seu povo e 
sobretudo a causa do nosso País, pois era assim que 
esses homens trataram. É por isso que um sesquicen-
tenário desses jamais poderia deixar de ser lembrado 
e V. Exª faz muito bem, Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª e veja, Senador Inácio Ar-
ruda, que o meu Estado de Santa Catarina tem uma 
presença muito forte em sua colonização com a vinda 
de europeus, os imigrantes italianos, alemães, polo-
neses deram grande contribuição ao meu Estado, os 
portugueses, os espanhóis igualmente. E, curiosamen-
te, ele é um Estado que teve uma presença mínima da 
raça negra na sua colonização. Houve uma presença 
muito pequena, mas, felizmente, essa presença, pe-
quena do ponto de vista numérico, se tornou grande 
pela contribuição que muitos deram com o seu traba-
lho diário, com o seu trabalho nas lavouras, com o seu 
trabalho em toda a construção de Santa Catarina, mas 
também e principalmente através da sua contribuição 
na literatura, na cultura por meio do trabalho de Cruz 
e Souza que hoje aqui reverenciamos.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Peço 
um aparte a V. Exª.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Ouço 
V. Exª, Senador Wellington Dias, com muito prazer.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que-
ro também me somar. Lembro-me, ainda estudante e 
me dedicando às escritas, aos belos poemas, quem 
sabe, boa parte em uma conjuntura muito na busca 
da liberdade, na busca da pauta brasileira, enfim. E eu 
queria aqui me somar a essa homenagem que V. Exª 
faz a Cruz e Souza, como brasileiro, como piauiense, 
enfim, também queria dizer do carinho com que todo 
o povo brasileiro tem pelo povo de Santa Catarina e, é 
claro, todo o orgulho que todos nós, brasileiros, temos 
pela força da poesia de Cruz e Souza. Muito obrigado.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª e concluo o meu pronunciamen-
to, agradecendo à Presidência e a todos os que me 
emprestaram a sua audiência neste pronunciamento.

Voltaremos oportunamente e, certamente, sem-
pre que possível, enalteceremos o trabalho de Cruz e 
Souza em favor da cultura e da poesia brasileira.

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

E agora, com a palavra...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. Antes, eu gostaria de registrar 
que nas votações ocorridas acompanhei e acompa-
nho a orientação do Partido dos Trabalhadores, basi-
camente em razão disso. E não posso deixar aqui de 
registrar que esta Casa acaba de receber um Senador 
conterrâneo do meu querido Lindbergh, paraibano, 
Cássio Cunha Lima, que foi meu colega, governador, 
com quem tive o privilégio de conviver.

Registro também meu apreço e meu carinho pelo 
paraibano Wilson Santiago, que fez um belo trabalho 
neste espaço em que tão bem representou a Paraíba.

Era basicamente o registro, antes de continuar 
com a pauta.

Obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Senador Inácio Arruda, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a palavra para pedir a V. Exª que coloque em vo-
tação requerimento de minha autoria, que está sobre 
a mesa, que propõe voto de louvor ao Sr. Airton José 
Vidal Queiroz, Chanceler da Universidade de Fortaleza 
– Unifor, Mestre em Ciência Econômica e Presidente 
da Fundação Edson Queiroz, por ter sido agraciado 
com o prêmio Doutor Honoris Causa, outorgado pela 
Universidade de Havre, da França, no último dia 9 de 
novembro, semana passada.

É um destaque muito importante. A Universidade 
de Fortaleza é uma das mais importantes universida-
des do Nordeste brasileiro. Grande campi, hoje expan-
dido para a área de saúde, de tecnologia, de ciências 
humanas, de direito e também com grande centro de 
formação de atletas, porque existe ali um grande gi-
násio, um grande parque de formação de atletas no 
Estado do Ceará.

Então, requeiro a V. Exª que possamos apreciar 
essa homenagem que o Senado Federal presta àque-
les que lutam para educar, formar e preparar o povo 
brasileiro para a grande saga de desenvolvimento que 
nós apenas, digamos, retomamos com o governo do 
Presidente Lula, sequenciado pela Presidente Dilma.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Senador Inácio Arruda, a Secretaria da Mesa 
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está informando que o requerimento ainda não se en-
contra, mas tão logo seja providenciado, colocaremos...

Pode, por favor, entregá-lo à Mesa para que seja 
procedida a votação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2011 – SF

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Senhor 
Airton José Vidal Queiroz, Chanceler da Universidade 
de Fortaleza-Unifor, Mestre em Ciência Econômica e 
Presidente da Fundação Edson Queiroz, por ter sido 
agraciado com o Prêmio Doutor Honoris Causa, ou-
torgado pela Universidade de Havre, da França, no 
último dia 9 de novembro deste.

Justificação

A iniciativa da Universidade de Havre, da Fran-
ça, em outorgar o prêmio Doutor Honoris Causa ao 
chanceler da Universidade de Fortaleza – Unifor e 
presidente da Fundação Edson Queiroz, mestre em 
economia, Airton José Vidal Queiroz, representa o 
reconhecimento público pelo trabalho prestado à edu-
cação e à difusão da arte no Brasil.

A presente homenagem se justifica pelo relevante 
papel desenvolvido pela Unifor como uma instituição 
socialmente sustentável e propagadora do saber. A 
exemplo disso destaca-se o acesso gratuito à produ-
ção artística de grandes mestres como Rembrandt, 
Urdi, Rubens, Antônio Bandeira, lberê Camargo, Vik 
Muniz, Burle Marx, Portinari, entre tantos artistas de 
renome nacional e internacional, disponibilizado a toda 
a sociedade cearense. Igualmente, exposições perió-
dicas, como as mostras relativas à cultura de povos 
primitivos, seus artefatos, músicas, rituais e costumes, 
enfim, contribuições das mais diversas, quase sempre 
inacessíveis ao cidadão comum. Nesse mesmo espaço, 
em parceria com a Aliança Francesa, foram apresen-
tadas exposições que marcaram as comemorações 
do ano da França no Brasil.

Também é possível, a quem visita o campus, 
observar a atitude ecológica dessa Universidade, co-
laborando para a manutenção da fauna e flora locais.

Aqui, julgo bastante oportuno transcrever parte 
do discurso do Doutor Edson Queiroz sobre a impor-
tância do papel da Unifor, quando da ocasião dessa 
premiação:

”O Grupo Edson Queiroz, cuja direção 
assumi aos 35 anos de idade, quando da morte 
prematura de meu pai, é uma organização fa-

miliar que tem dado provas incontestes de uma 
ação continuada em prol do desenvolvimento.

Oferecemos à população brasileira, atra-
vés de um conglomerado de empresas, mais de 
16 mil empregos diretos, atuando em setores 
diversificados, com abrangência na educação 
superior; distribuição de gás; águas minerais 
e bebidas não alcoólicas; indústria de eletro-
domésticos; indústria de tintas; agroindústria; 
agropecuária e um grupo de comunicação, 
englobando rádio, jornal e televisão. Tudo isso 
gerando amplos benefícios sociais e profissio-
nais, o que contribui para o desenvolvimento 
e a projeção do Estado do Ceará no cenário 
nacional.

O coroamento de todos esses investimen-
tos traduz-se na criação da Fundação Edson 
Queiroz, mantenedora da Universidade de 
Fortaleza, cuja proposição maior está no seu 
lema: Ensinando e Aprendendo. Na qualidade 
de chanceler, presidindo os destinos dessa en-
tidade educacional, não tenho medido esforços 
para continuar dotando o povo nordestino de 
uma universidade moderna, funcional, diferen-
ciada, pautada no atendimento às exigências 
mutantes dos tempos que correm: excelência 
na prestação de serviços, ampliação significati-
va do mercado de trabalho, preenchimento das 
carências crônicas que obstruem a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades de baixa 
renda e responsabilidade social.

A missão da nossa universidade é con-
tribuir para a realização de ideais e sonhos, 
formando profissionais de excelência, man-
tendo compromisso com o desenvolvimento 
socioambiental, científico e cultural. Para isso, 
os três pilares fundamentais que representam 
sustentáculo para atingirmos os nossos obje-
tivos são o ensino, a pesquisa e a extensão.

No ensino, mantemos 30 cursos de gra-
duação, distribuídos em cinco Centros de Ci-
ências, com professores altamente qualifica-
dos, os quais perseguem a formação de pro-
fissionais que atendam às necessidades do 
mercado, sem deixar de lado o olhar sobre a 
cidadania, a ética e a responsabilidade social.

Na pesquisa e na pós-graduação, man-
temos uma diversidade de programas lato 
sensu e cinco programas stricto sensu, com 
mestrados e doutorados. Esse cenário de pes-
quisa e pós-graduação estreitou ainda mais 
os vínculos entre a nossa universidade e as 
universidades francesas. Atualmente, mante-
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mos convênios com 11 delas, dentre as quais 
a Universidade do Havre, que se destaca pela 
excelência e por ser destino preferencial de 
vários alunos e professores que participam 
dos intercâmbios acadêmicos.

A publicação de livros, a realização de 
eventos científicos nacionais e internacionais, 
além das atividades culturais, vêm sendo de-
senvolvidas ao longo dos anos entre a França 
e o Brasil, tendo a Universidade de Fortaleza 
e a Universidade do Havre como importantes 
ícones desse movimento, que apresenta re-
sultados expressivos e reafirma a importância 
das duas nações manterem-se empreendendo 
juntas e continuamente, em suas estratégias 
de internacionalização do ensino superior.”

A Universidade de Havre, na França, desde 1984, 
a cada dois anos, homenageia personalidades no mun-
do cujas atividades são voltadas para a promoção da 
arte e da educação, aliando o trabalho à responsabi-
lidade social. A cerimônia de entrega do diploma foi 
presidida pela Reitora da Instituição, Camille Galap, 
no último dia 9 de novembro deste, na sala de con-
ferências do Instituto Superior de Estudos Logísticos 
(Isel – Quai Frissard).

Portanto, o presente voto de louvor significa o 
reconhecimento a este ilustre cearense, que, na ges-
tão do Grupo Edson Queiroz, transcendeu os limites 
territoriais do nosso Brasil e conquistou essa meritória 
premiação internacional.

Sala das Sessões, 2011. – Senador Inácio Ar-
ruda.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto de louvor 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Com a palavra o Senador Wellington Dias, como 
Líder do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero saudar V. Exª e sempre que tenho oportunidade 
de fazê-lo amplia-se a minha admiração pelo trabalho 
que V. Exª faz, representando tão bem o nosso glorio-
so Estado e povo do Acre.

Presidente Anibal Diniz, meu companheiro Se-
nador, que preside esta sessão, Senador Inácio Arru-
da, Senador Lindbergh, Senado Paulo Bauer, que fez 
aqui esse belo registro do nosso grande poeta Cruz e 
Sousa. Eu queria, na semana passada, fazer um pro-
nunciamento no calor da divulgação e não pude, mas 
quero registrar aqui o meu carinho. 

Completou 90 anos, no Piauí, uma figura extra-
ordinária, uma musicista. Toca bandolim, meu querido 
Inácio Arruda, a Dª Petinha, que é de um grupo musical 
que marca história no meu Estado. São senhoras que 
colocaram o seu talento à disposição de uma escola 
de bandolim, na minha querida Oeiras, e todo o Piauí 
comemora, festeja a Dª Petinha, cabelo branco, essa 
figura mansa. 

Teve oportunidade de apresentar-se no Palácio 
do Planalto para o Presidente Lula; já esteve nos re-
presentando na Argentina, no Chile. 

Aqui também o abraço do meu querido Inácio Ar-
ruda e o do povo do Ceará; um abraço, tenho certeza, 
de todo o povo brasileiro, especialmente do Estado do 
Piauí à Dª Petinha por mais um aniversário; e a todos 
os que fazem o grupo musical que chamo As Meninas 
do Bandolim. Na verdade, nem posso mais chamar 
assim, porque já está compondo o grupo uma nova 
geração. São estudantes, são jovens que, há pouco 
tempo, compõem essa equipe. 

Eu queria, naquela oportunidade, ter feito um pro-
nunciamento que demonstraria o avanço no desenvol-
vimento do Estado do Piauí, na educação, na saúde, 
no emprego e na renda. Trata-se da divulgação de um 
trabalho excepcional, que começou em 2000 pela Fe-
deração da Indústria, meu querido Lindbergh, do Rio 
de Janeiro, a Firjan, que criou um indicador, que é o 
Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que faz, 
a partir daí, um retrato mais adequado do quadro do 
desenvolvimento do Brasil. Por quê? 

Por exemplo, normalmente o IBGE, o Ipea, que 
também são importantes órgãos do nosso País nessa 
área das pesquisas, fazem um levantamento do PIB, 
por exemplo. Às vezes, existe ali uma cidade que tem 
uma grande fábrica, que tem uma grande reserva mi-
neral, que tem alguma riqueza especial, grandes in-
dústrias, e tem uma economia muito concentrada na-
quela cidade. Pela forma como a Firjan trabalha, ela 
considera, com base no IDH, indicadores de educação 
mais completos, indicadores da expectativa de vida, da 
saúde de forma mais completa e, principalmente, na 
área do emprego e da renda. Utiliza não só a renda, 
mas o aspecto do emprego.

Vejam, no último levantamento, estudando a dé-
cada passada, o Piauí se destaca como o segundo 
maior crescimento no Brasil, mais precisamente, na 
série histórica começada no ano 2000 até o ano de 
2009, e, tenho certeza, isso se repete em 2010. Então, 
vejam, ficando na frente de vários Estados brasileiros, 
com crescimento excepcional em Municípios desta-
cados como Curral Novo, o que mais se destacou no 
Brasil no crescimento indicador na área de educação; 
outros, na área de saúde e outros na área da renda. 
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Então, dou como lido este texto em que trato exa-
tamente da melhora desses indicadores. 

Nosso Estado foi um dos que alcançaram um dos 
mais elevados índices de crescimento na última década. 
Digo isso com o orgulho de, nesse período, ter contri-
buído como Governador do meu Estado, entre 2003 e 
março de 2010, e que prossegue com o Governador 
Wilson Martins, que tive o privilégio de ter como Vice-
-Governador, eleito Governador, a quem acompanho 
em importantes projetos destacados em nosso Estado.

Bem, mas eu queria, Sr. Presidente, dar como lido 
este texto, para que seja registrado nos Anais desta 
Casa e que seja divulgado.

Destaco, aqui, que estive em uma viagem. Saí 
de Teresina, fui a Valença do Piauí, acompanhando o 
Governador, inaugurando uma estrada de Inhuma a 
São José do Piauí, um corredor de produção de mel, 
de caju, enfim, na região da grande Picos. De lá, fui 
a Porto Nacional, no Tocantins, na sua região Norte. 
Estive ali para participar de um evento, meu querido 
Lindbergh, da maior importância: os jogos indígenas 
brasileiros e para participar do fórum indígena brasi-
leiro, o fórum social. Assim como tínhamos grande ca-
rinho e admiração pelo Fórum Social de Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, esse evento tem também um 
fórum social, em que eles fazem um debate.

Ali, havia a presença de 38 etnias. Destaco, aqui, 
o carinho com que fui recebido por todos os compa-
nheiros do Partido dos Trabalhadores. Destaco aqui 
o ex-Prefeito de lá de Porto Nacional, ex-Deputado 
Federal Paulo Mourão. Em nome dele, meu agrade-
cimento a toda a equipe do Município do Estado, a 
toda a equipe do Governo Federal, com quem estive 
ali. O ex-Governador Marcelo Miranda fez a gentileza 
de tomar um café comigo antes de eu voltar ao Piauí.

Pois bem, quero fazer o registro desse evento, 
porque me espanta o fato de ele não ser considerado 
um dos mais importantes do nosso País. Primeiro, pe-
los jogos em si, pelo encontro em si, pela presença de 
1.400 índios e índias dos nossos povos primitivos de 
38 etnias de todas as regiões do Brasil. Ali estiveram 
presentes o novo Ministro Aldo Rebelo, dos Esportes, 
e a representação de assessores de alguns Ministérios.

Pois bem, o que eu destaco? Primeiro, o encon-
tro que por si só fez com que houvesse a integração 
de algumas tribos, nações indígenas que não tinham 
contato com a chamada geração da civilização bran-
ca; índios que há 8 anos fizeram o primeiro contato. 
Olhando a história, as inscrições rupestres lá da Serra 
da Capivara, de Sete Cidades ou de outras regiões do 
Brasil, que datam de 9.050 anos – às vezes, alguns 
estudos apontam até mais –, vejo a importância de 

haver ali, pela primeira vez, o contato de uma popu-
lação, realizado já na última década, neste séc. XXI. 

Pois bem, esses jogos trazem a tradição original 
dos povos, das origens, como a corrida com toras, por 
exemplo. Eu quero dizer que tentei levantar uma tora 
de 80 quilos e não consegui. E eles fazem aquilo com 
a maior tranquilidade. Jovens índios orientavam as no-
vas gerações na apresentação com arco e flecha, na 
natação, na corrida, nos seus cantos, nas suas danças. 
Enfim, tudo isso me deixou cheio de emoção.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª me permite um aparte?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – É que essa modalidade de esporte não era pra-
ticada na aldeia de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade, é verdade!

Veja, eu sou descendente de índio, mas, humil-
demente, devo dizer, aliás, para registrar em primeiro 
lugar, que não me sinto à altura de representar esse 
povo maravilhoso que é responsável pela primeira 
parte da história da terra Brasil.

Veja, Senador Anibal, ali, eu pude perceber o 
quanto nós, brasileiros, estamos despreparados para 
lidar com os índios. Eu, muitas vezes, fazia críticas 
em relação aos governos, mas vou além: eu acho que 
nós, brasileiros, todos os brasileiros, descendentes de 
europeus, ou de africanos, ou de asiáticos, ou mesmo 
descendentes dos índios, como eu, não estamos de-
vidamente preparados para lidar com eles.

O que é preciso dizer aqui: na verdade, nós te-
mos tribos nações que se organizam na prática como 
um país dentro do nosso País. Eles têm uma língua 
própria, eles têm uma cultura própria, eles têm regras 
de gestão, têm o seu presidente ou governador, que 
é o cacique ou comandante. Aliás, há presença de 
muitas mulheres, o que me causou muita admiração, 
no comando de tribos. Ou seja, além de a Presidente 
Dilma estar governando o Brasil, percebi que essa for-
ça das mulheres também chega às nações indígenas 
e a diversas tribos. 

Pode-se perceber ali uma cultura completamente 
distinta na alimentação, na forma como moram, onde 
vivem, nos seus costumes, enfim. 

Então, a que isso nos remete? À necessidade de, 
ao tratar das questões indígenas, respeitar tudo isso, 
assim como o Brasil, quando cuida de dar apoio a um 
país como o Uruguai, o Paraguai, enfim, em que temos 
que ter respeito à cultura desses países.

Queremos ajudá-los? Queremos. É na área da 
agricultura? É na área vinculada à tecnologia? É na 
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educação? Mas ali nós respeitamos e observamos a 
história daquele povo. 

Então, penso que, mesmo sendo todos nós um 
mesmo País, isso é importante, porque, apesar des-
sa forma de organização, é um povo da paz, um povo 
pacífico, um povo que, mais do que qualquer um de 
nós, é brasileiro; sente-se realmente um nativo, linkado 
com essa terra Brasil.

Então, vejam que, ali, eu tive o privilégio de ir, a 
convite deles. Destaco aqui o Marcos Terena, o Car-
los Terena, duas pessoas excepcionais que, mesmo 
tendo vindo para as faculdades, feito mestrado e es-
pecialização, retornam às suas origens, assim como 
cerca de – estima-se – duas mil pessoas da população 
indígena, que têm uma formação de pós-graduação e 
são os nossos aborígenes.

Destaco ainda que, ali, fui convidado para uma reu-
nião com um conjunto dos caciques, dos comandantes de 
cada tribo das mais diferentes etnias. Tive a oportunidade 
de ouvir, e, a partir desse diálogo, eles apresentaram uma 
pauta. É essa pauta que trago hoje ao Senado Federal e 
que quero apresentar às diferentes autoridades.

Para uma delas, meu querido Lindbergh, vou pre-
cisar muito de V. Exª, do Governador Sérgio Cabral: 
Rio+20. O que eles pedem? A oportunidade de, na 
agenda Rio+20, poderem ter espaço para fazer uma 
apresentação da sua cultura e do esporte, ou seja, 
para que as pessoas do Planeta que venham ao Bra-
sil possam discutir a pauta ambiental. Que, ao olhar 
o Planeta, possam conhecer uma cultura preservada 
no Brasil dos nossos povos: as suas danças, seu ar-
tesanato, suas tradições, suas vestes, seu ritmo, sua 
musicalidade e também a parte do esporte.

Penso que é uma pauta muito fácil de tratarmos 
com o comitê e de buscarmos acrescentar.

A segunda é uma pauta mais complexa, mas tam-
bém a considero da maior importância. Assim como o 
Brasil realiza os jogos indígenas nacionais, eles plei-
teiam que o Brasil possa liderar e, quem sabe, sediar 
a realização dos jogos indígenas mundiais, ou seja, 
que tenhamos os aborígenes, as populações originais 
de todos os continentes presentes e praticando o es-
porte que é da sua própria cultura. Influenciados pela 
colonização principalmente europeia, nós, hoje, prati-
camos no mundo todo o futebol, o voleibol, o basquete 
e tantos outros, mas certamente é preciso valorizar as 
origens dos povos de todas as partes da Terra, que 
habitam todos os continentes da Terra. Considero essa 
uma pauta muito importante.

Vamos tratar disso com o Ministro do Esporte, 
com o Ministro das Relações Exteriores, enfim, para 
que possa haver uma delegação que encaminhe com 
os outros países essa oportunidade.

Uma pauta na área da saúde, que temos que tratar 
com os Municípios, com os governos estaduais e com 
o Governo Federal. Em relação à área da educação, a 
pauta que eles colocam, no meio de tantas coisas que 
têm, digo: vamos ter que começar de algum lugar. Por 
onde começar? E ali eles colocam uma coisa simples 
que temos como resolver agora. 

Nós estamos discutindo, aqui, o Plano Nacional da 
Educação, o Plano Decenal, em que vamos planejar o 
que o Brasil quer para a área da educação. O que eles 
estão pedindo? Que seja respeitada a sua cultura, a 
sua língua, que, nas suas escolas, a exemplo dos sur-
dos, a sua língua seja a primeira língua. É o tupi, é o 
guarani, é outra língua? Então, que, ali, aquela língua 
seja respeitada. Assim como respeitamos a dos japo-
neses, a dos chineses e outras, como não conservar 
essa riqueza da língua original, até para que possamos 
entender melhor o Brasil? 

Creio que esse é um ponto do qual podemos já 
tratar aqui, na votação do Plano Decenal de Educação. 
Já tratei disso com o Ministro Fernando Haddad, que 
se sentiu muito motivado nessa direção.

Ainda há a criação da universidade do índio. 
Aqui remeto ao Presidente Lula o abraço de todo 

o povo do Piauí e, tenho certeza, de todo o povo bra-
sileiro, neste momento de grande força e energia em 
que ele vive com sua família e D. Marisa. 

Todos nós acompanhamos e externamos nossas 
orações a Deus para que ele saia vitorioso como em 
tantas outras coisas em sua vida.

Quero aqui dizer que o Presidente Lula criou, e 
eu visitei, no Paraná, a universidade que representa 
exatamente essa cultura da América, também mais re-
centemente, a universidade em São Paulo que trata da 
cultura afrodescendente. Como não ter a universidade 
dos primeiros povos do nosso Brasil? A universidade 
dos índios? E fui além. Eu disse, além da universida-
de, também o ensino técnico. Ou seja, onde o médico 
formado em uma dessas universidades leve em conta 
o conhecimento, a cultura e a tradição indígena; onde 
o agrônomo, o agricultor ou qualquer profissional pos-
sa ter respeitado, no seu conhecimento, exatamente 
a tradição indígena.

Quero acreditar que isso facilita essa integração 
e essa relação com os povos indígenas. A arquitetu-
ra indígena, a parte de alimentação, enfim, tudo deve 
ser respeitado. Acho que a educação é fundamental. 
E isso também pode ser tratado nessa área.

Destaco aqui ainda outro ponto de pauta, meu 
querido Senador Lindbergh Farias, meu querido Sena-
dor Anibal Diniz, este mais polêmico, mas penso que 
teremos que ter a coragem de fazer.
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Por conta da forma como o Brasil trabalha com 
os índios, não os considerando descendentes, hoje te-
mos cerca de 800 a 900 mil índios e índias espalhados 
pelo Brasil. Destes, aproximadamente 500 ou 600 mil 
são eleitores. Resultado, Senador Lindbergh Farias, 
não há nenhum índio, que vive a cultura dos índios, 
representando-os na Câmara dos Deputados. Olho o 
Senado e vejo que é majoritário, é mais complexo. Mas 
a Câmara dos Deputados representa o povo. Temos a 
presença das mulheres, uma luta cada vez mais vito-
riosa; temos a representação dos afrodescendentes, a 
representação dos asiáticos, dos europeus descenden-
tes e não temos a representação dos índios. Por quê? 
Porque estão espalhados em muitas regiões do Brasil.

Então, vejam, há necessidade de um mecanis-
mo que permita assegurar, pelo menos num primeiro 
momento, a representação dos povos indígenas nesta 
Casa. Penso – e vamos estudar isso – que devemos 
ter uma cota especial na Câmara ...

(Interrupção no som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...para que tenhamos essa representação. Então, é um 
tema da maior importância para o nosso País.

Concedo já um aparte a V. Exª, quero apenas 
mostrar a delicadeza desse tema e a importância de 
encontrarmos o caminho certo. Eles reconhecem o 
papel do governo do Presidente Lula nos avanços, 
nas melhorias. No entanto, é preciso chamar atenção 
para o que acontece na Funai. 

Há mais ou menos 25 anos, fiz os primeiros 
contatos com o movimento organizado indígena. Em 
todas as pautas, aparece a reivindicação de se tirar o 
presidente da Funai. Tenho refletido muito sobre isso. 
Fico imaginando, meu querido Lindbergh, um homem 
na Secretaria da Mulher! Usando uma expressão nor-
destina, fico imaginando o rebuliço que isso daria! Fico 
imaginando um branco na Secretaria da Igualdade 
Racial, a confusão que isso daria! Pois bem, estamos 
no séc. XXI, no fim do ano 2011, e nunca um índio 
pôde ocupar a direção da Funai, e nós temos índios 
com doutorado, com mestrado, com formação supe-
rior nas mais diferentes áreas. Portanto, não há expli-
cação para o Brasil não reconhecer isso. Há pessoas 
legitimadas, pessoas ligadas a partidos, pessoas que 
têm compromissos com projetos, mas, principalmente, 
compromissos com seu povo. 

Então, não se trata de quem é o atual presiden-
te – meu grande companheiro e amigo Márcio Meira 
–, mas da tese. Precisamos refletir urgentemente so-
bre esse tema. Acho que, nesta Casa, nós devemos...

(Interrupção no som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
Presidente Dilma, com a delicadeza de um tema como 
este, mas com a força de perceber – estou convenci-
do disso – que precisamos ter alguém que tenha no 
sangue, nas veias, na cabeça, na cultura, na histó-
ria, a legitimidade desses povos para que possamos 
caminhar acertadamente nessa direção. Eu acredito 
nisso e acho que precisamos caminhar nesse sentido.

Com o maior prazer, se o Presidente permitir, 
concedo um aparte ao Senador Lindbergh Farias.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu 
quero parabenizar V. Exª pelo discurso. Acho que V. Exª 
pode ser um grande interlocutor – já é! –, sem som-
bra de dúvida, da causa indígena aqui no Parlamento, 
no Governo Federal. Eu só faço este aparte ao final, 
não querendo desviá-lo de um assunto tão importante 
como esse, para parabenizar V. Exª. Eu vi hoje uma 
matéria – viu, Senador Anibal, que está presidindo a 
sessão –, depois desses debates acalorados sobre os 
royalties, e eu liguei para o Senador Wellington Dias e 
faço o aparte no final, porque não quero desviá-lo do 
tema, saiu hoje no jornal Valor Econômico, na segun-
da página: “Cresce disputa por blocos de exploração 
de petróleo e gás no Piauí e Maranhão”. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – O 
Piauí de V. Exª vai virar um grande produtor de petróleo 
e gás. Só um pequeno trecho – quero parabenizá-lo, 
porque essa é uma grande descoberta para o Estado.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado. 

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – 

A 11ª Rodada de Licitação de Blocos 
Exploratórios, da ANP, nem foi aprovada e já 
existe uma disputa acirrada por blocos que 
podem ser ofertados na bacia do Parnaíba, 
nos Estados do Piauí e Maranhão. A partir de 
resultados levantados pela agência reguladora 
sobre a região, e das descobertas divulgadas 
pela empresa OGX, a ANP sugeriu a licitação 
de 20 blocos no próximo leilão (...)

E aqui fala bastante sobre o tema. A Diretora 
Magda fala dos estudos no Piauí. “A OGX apresentou 
à ANP, em maio deste ano, duas declarações sobre o 
potencial de comercialização de gás natural do bloco 
PN-T-68, na bacia do Parnaíba.” Então, quero cumpri-
mentar V. Exª, acho que essa é uma notícia que vai ter 
um grande impacto no Estado do Piauí, no Estado do 
Maranhão, e eu tenho certeza de que nesse debate, 
na verdade, nós vamos ter, no futuro, tantos Estados 
produtores confrontantes, esse desenho vai ser mo-
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dificado. Mas eu queria aqui fazer essa saudação a V. 
Exª, que foi governador, com certeza o será também 
no futuro, e a todo o Estado do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
é que agradeço. Agradeço e ainda conto uma breve 
história. 

No começo do mandato, aliás, eu ainda era candi-
dato quando um cidadão de quase cem anos de idade 
me mostrou, me entregou estudos e disse: “Olha, no 
seu Estado tem gás e petróleo”. E eu fui à Petrobras, 
eu fui ao ministério, e ninguém localizava. Um dia ele 
me levou. E aí eu levei ao Presidente Lula e aí encon-
traram. E, com base nisso, nós conseguimos R$80 
milhões. A Drª Magda, o Haroldo Lima, o Alexandre, 
anterior, enfim, da ANP fizeram o maior investimento 
de pesquisa individualizada lá na bacia do Parnaíba. 
Nós temos uma Bolívia em gás – uma Bolívia, em gás, 
é o que se estima – ali naquela área. E temos petróleo 
no mar. E aí V. Exª me permita...

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Então 
prudência no debate.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 
é por isso que tenho muita legitimidade para defender 
a posição que defendo. Não se trata, verdadeiramente, 
de uma posição, em nenhum momento, do povo do meu 
Estado, do Nordeste, do Brasil contra o Rio de Janeiro. 
Não, se trata de olhar o Brasil de forma democrática 
para todo o futuro.

Então, Sr. Presidente, para encerrar, sou grato 
pela tolerância de V. Exª, um homem da região Norte, 
quero aqui dizer que esta fala não vai ser só um dis-
curso. Primeiro, nós vamos criar um grupo de trabalho 
com a representação dos Estados que tem tribos, que 
tem nações, que tem etnias indígenas diferentes, o Acre 
é uma delas, nós vamos dialogar com os governado-
res, nós vamos dialogar com a Presidenta, com seus 
ministros e vamos fazer valer essa pauta. Eu acho que 
é um dever, como brasileiro, independente da situação 
de nosso Estado, nós temos compromisso e obrigação 
com esses homens e mulheres.

É vergonhoso encerrar dizendo que 90% da po-
pulação indígena ainda vivem na miséria. E isso o Bra-
sil tem que superar, e tenho certeza de que por isso 
vamos trabalhar juntos.

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. WELLINGTON DIAS

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Piauí avança em Educa-
ção, Saúde, Emprego e Renda.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
tenho muito orgulho do meu Estado, Piauí. Tenho muito 

orgulho do quanto avançamos até agora e tenho mui-
to orgulho dos piauienses que continuam trabalhando 
para que avancemos ainda mais.

Hoje vou aproveitar meu discurso para tratar de 
uma ótima notícia: o Piauí foi o segundo estado do Bra-
sil que mais progrediu em Educação, Saúde, Emprego 
e Renda, entre os anos 2000 e 2009, segundo estudo 
da FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro.

Nos últimos 8 anos, a variação positiva do Piauí 
foi de 33,1%, ficando atrás somente do Tocantins, que 
cresceu 36,7%. O terceiro melhor desempenho ficou 
com o Ceará, seguido da Bahia, Mato Grosso, Ama-
zonas, Sergipe e Paraná.

No passado, por muitas décadas o estado este-
ve entre os lanternas nos rankings de indicadores de 
desenvolvimento social. A mudança de status nesta 
década, no entanto, é respeitável. No primeiro relató-
rio, o Piauí ocupava 24ª posição. De lá para cá, galgou 
quatro degraus e encontra-se na 20ª posição.

Essa pesquisa sobre desenvolvimento é feita 
pela FIRJAN desde o ano 2000, quando foi criado o 
índice de Desenvolvimento Municipal que acompanha 
a evolução dos 5.564 municípios de todo o Brasil nos 
Estados e no Distrito Federal.

O estudo tem periodicidade anual e é baseado 
em dados das próprias prefeituras, remetidos ao Go-
verno Federal.

Sr. Presidente, no primeiro ano em que foí feito 
o estudo da FIRJAN, em 2000, o Piauí ocupava a 24ª 
posição do país, ficando na frente apenas do Amazo-
nas e Alagoas.

Nosso Piauí ainda tem muito trabalho pela fren-
te. Mas, podemos comemorar que somos agora o 20° 
estado do Brasil em desenvolvimento em Educação, 
Saúde, Emprego e Renda, ficando na frente de esta-
dos como Paraíba, Acre, Amazonas, Maranhão, Ama-
pá, Pará e Alagoas. Sabemos que ainda há um longo 
caminho a trilhar. E estamos fazendo nossa parte para 
melhorar cada vez esses índices.

O resultado de 2011 é fruto do desenvolvimento 
que alcançamos com a implementação de políticas 
públicas sérias e eficazes nas áreas de educação, 
saúde, criação de emprego e distribuição de renda, 
principalmente no período em que o PT esteve à frente 
tanto do Piauí quanto do Brasil

Pelo estudo da FIRJAN, o índice do Piauí em 
desenvolvimento na Educação, Saúde, Emprego e 
Renda, que no ano 2000 era 0,48, agora saltou para 
0,65, bem próximo de Roraima (0,65) e Bahia (0,65), 
que ocupam as 18ª e 19ª posições respectivamente.

Todo esse avanço é reflexo dos investimentos 
que fizemos, eu à frente do governo do Piauí durante 
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dois mandatos, e o presidente Lula, à frente do Brasil 
também durante esses últimos 8 anos, para mudar a 
realidade do Piauí, do Brasil e do povo brasileiro.

Nossa Presidenta Dilma Rousseff continua essas 
importantes políticas que levarão o Brasil e meu esta-
do, Sr. Presidente, cada vez mais pra frente.

Políticas do governo federal, como a criação do 
FUNDEB, a universalização do ensino médio, a redu-
ção da mortalidade infantil e a distribuição de renda 
através dos programas sociais foram determinantes 
para a mudança dos índices em favor do Piauí.

Nós, no governo do Estado, também investimos 
nessas áreas fundamentais com afinco: criamos um 
programa de cursinhos populares que ajudou a escola 
pública a avançar muito com o ingresso de cada vez 
mais alunos das universidades públicas; também in-
vestimos em um programa do livro didático gratuito até 
o Ensino Médio; na área de saúde, nos destacamos 
por investimentos e programas para os dependentes 
químicos, implantação do teste da orelhinha e pezinho, 
além da construção de várias Unidades Básicas de 
Saúde por todo o Estado; o Piauí também se destaca 
nacionalmente pela criação da SEID, uma secretaria 
especial para o tratamento e a inclusão das pessoas 
com deficiência; na área de emprego e renda, inves-
timos muito na construção de casas populares, o que 
gerou muitos empregos na construção civil, além dos 
incentivos para a economia solidária, hortas comuni-
tárias, cooperativas para peixe, caju e mel; também 
tivemos o cuidado de criar uma área específica para 
gerir o Bolsa Família com cadastramento e fiscalização 
igualitária em todo o Piauí.

Senhoras senadoras, senhores senadores, o 
documento da FIRJAN aponta ainda que entre 2000 
e 2009, o desenvolvimento do índice da educação do 
Estado do Piauí foi incrementado em 50,9%, saltando 
do índice 0,4363 no ano 2000 para 0,6584 em 2009. 
Com essa variação, o Piauí foi o 3º Estado do Brasil 
que mais avançou em educação, ficando atrás somente 
do Amazonas e do Tocantins.

Em 2000 o Piauí ocupava a 23ª posição entre 
todos os estados e o Distrito Federal. Agora é 17° no 
quesito educação. Com relação à Saúde, o Piauí apre-
sentou o 2o melhor desempenho do Brasil nos últimos 
8 anos, com uma variação positiva de 28,9%, ficando 
atrás somente da Paraíba.

Em 2000 o índice do Piauí medido pela FIRJAN 
de desenvolvimento na saúde era de 0,58 ou a 23ª 
posição entre todos os estados e o Distrito Federal. 
Com o crescimento, em 2009 o índice do meu estado 
chegou a 0,75, alcançando a 16ª posição entre todos 
os estados.

No quesito emprego e renda em 2000 o Piauí, 
segundo o índice Firjan, ocupava a 22ª posição, com 
o índice 0,44. Nos últimos oito anos, o incremento nes-
sa área foi de 21%. Com isso, o novo índice do Piauí 
passou para 0,53 e o estado agora é o 20° em geração 
de emprego e renda.

Os números mostram, Sr. Presidente, o resultado 
benéfico de um projeto de desenvolvimento contínuo 
que atendeu e continua atendendo às necessidades 
da população de forma global, envolvendo e integran-
do os setores básicos da educação, saúde, emprego e 
renda. Parabéns ao Piauí e ao seu povo pela conquista!

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado, Senador Wellington.
Agora, com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, assomo 
a esta tribuna para falar sobre vários temas. Eu queria 
começar a falar sobre a Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) da Rocinha, porque o Rio de Janeiro vive 
um período de muita esperança. Muita gente tinha se 
rendido, achava que não havia mais solução, que o 
Rio de Janeiro não ia conseguir fugir daquela guerra 
civil permanente, com áreas dominadas pelo tráfico.

Sr. Presidente, na minha militância no Estado do 
Rio de Janeiro, como Deputado, como Prefeito e ago-
ra como Senador da República, devo dizer que nada 
é pior para um pai e para uma mãe do que criar seu 
filho numa favela, numa comunidade dominada por tra-
ficantes armados. Nada é pior do que criar um garoto 
de 13 anos, de 14 anos, naquele clima. Há inversão 
de valores. Em alguns momentos, aquele marginal ar-
mado acaba sendo referência.

Senador Wellington, sei do esforço dos nossos 
conterrâneos. Sou paraibano e Senador pelo Rio, e há 
muitos nordestinos nas comunidades no Rio de janeiro. 
As famílias se juntam para proteger aquelas crianças, 
aqueles adolescentes. Há uma tensão permanente. E, 
de fato, por muito e muito tempo, as pessoas achavam, 
no Rio de Janeiro, que não havia mais jeito, que teriam 
de conviver com o traficante, com o bandido armado 
dando ordens e impedindo que o Estado entrasse nas 
comunidades.

É importante dizer também que o Estado tem suas 
responsabilidades. É como se o Estado, por muito e 
muito tempo, tivesse excluído aquelas áreas das suas 
preocupações. Por muitas vezes, víamos isso quando 
faltava uma clara política de segurança. Agora, com as 
UPPs, temos a clareza de que é necessário recuperar 
territorialmente aquelas áreas para o Estado. Mas não 
existia essa política da forma como está elaborada, 
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com a clareza quanto aos rumos a tomar. Eu acho que 
o mais importante, no caso do Rio de Janeiro, é que 
agora há um rumo e nós sabemos por onde ir.

Antes, o que acontecia? A Polícia entrava numa 
comunidade, distribuía tiros, morriam alguns inocen-
tes e alguns bandidos, e a Polícia ia embora. Aqueles 
bandidos eram substituídos por outros. E víamos isso 
dia após dia. Em qualquer incursão em comunidades, 
um cidadão do Rio de Janeiro olhava e dizia: “Puxa, 
vão matar esses, depois vêm outros, e a dominação 
continua”. As UPPs mudaram essa lógica. O Estado 
entra na favela e fica ali.

Muita gente reclama que continua havendo o 
tráfico. Às vezes, o tráfico continua a existir, sim, não 
somente na comunidade das favelas, mas também nos 
bairros luxuosos do Rio de Janeiro. Mas o fim daque-
la ocupação territorial pelos grupos armados é uma 
grande vitória da cidadania, do povo.

Convido os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras 
a conhecer essa experiência do Rio de Janeiro e a 
conversar com as pessoas que estão vivendo nessas 
áreas ocupadas pelas UPPs. As pessoas têm suas crí-
ticas, mas sabem que foi uma grande libertação, pois 
ali o Estado democrático de direito estará implantado, 
o Estado estará presente. Não terão de receber ordens 
de bandidos armados. Então, é um momento de gran-
de virada o que estamos vivendo no Rio de Janeiro.

Confesso que, como Senador do Rio de Janeiro, 
quero compartilhar isso com os senhores. De sábado 
para o domingo, houve um momento de grande vitória 
para o povo do Rio de Janeiro. A Rocinha era um cen-
tro de distribuição de drogas e de violência por toda a 
Zona Sul. Quero dizer o que senti na noite de sábado, 
quando saí para jantar. As tropas se deslocavam em 
direção à Rocinha, e o povo aplaudia. Às 4 horas da 
manhã, os helicópteros, com seus voos rasantes, so-
brevoavam toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Quan-
do acordei, no domingo, o clima na cidade do Rio de 
Janeiro era de esperança!

Senador Wellington, antes havia um clima de que 
não haveria chance de mudar, porque, por muitos pe-
ríodos, houve uma dominação violenta desses grupos 
armados que faziam o que queriam fazer. Mas, agora, 
há um caminho. É claro que falta muita coisa. Ando 
muito pelo Estado do Rio. Fui eleito prefeito de Nova 
Iguaçu e fui prefeito na Baixada Fluminense. O povo 
da Baixada diz que é necessário UPPs na Baixada, 
que as UPPs têm de ir para a Baixada, têm de ir para 
São Gonçalo, têm de ir para a cidade de Niterói, que 
vive problemas sérios, têm de ir para o interior, para 
a cidade de Macaé.

Desta tribuna, quero parabenizar as forças poli-
ciais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, 

o Secretário José Mariano Beltrame, que tem tido um 
grande papel em todo esse processo do Rio de Janeiro.

Cumprimento o Governador Sérgio Cabral, reco-
nhecendo uma conquista que houve no seu governo e 
na administração de José Mariano Beltrame: o fim de 
indicações políticas na Polícia. Essa era uma marca 
do Rio de Janeiro, o que contribuía muito para a de-
gradação das forças policiais.

Não quero dizer que está tudo bem, não! Sabe-
mos dos problemas das Polícias, da Polícia do Rio. 
Alguns estavam levando o Nem, ou seja, tinham sido 
comprados pelos bandidos. Mas, no mesmo dia em 
que houve esse lado negativo na Polícia, houve tam-
bém o lado positivo dos policiais que não aceitaram o 
suborno. Nós sabemos que tem de haver uma reforma 
profunda na Polícia. Ou seja, não quero dizer que está 
tudo bem. A gente sabe dos problemas. Mas houve 
uma grande vitória, principalmente porque as pessoas 
começam a acreditar que é possível novamente viver 
sem a violência.

Não queremos criar nossos filhos e nossos netos 
– e, quando falo “nós”, quero dizer todos do Rio de Ja-
neiro, os trabalhadores que moram nas comunidades, 
a classe média, todo mundo – no meio desses bandi-
dos, dessas hordas bárbaras armadas. É isso! Quem 
sofre mais é o trabalhador, volto a dizer, que mora na 
comunidade, Senador Randolfe. Essa realidade é dura 
para uma mãe e para um pai.

Falei dos nordestinos. V. Exª sabe que tenho uma 
grande votação entre os nordestinos no Rio de Janeiro.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI. Fora do 
microfone.) – É claro!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Tenho grande votação, no Rio de Janeiro, entre os 
paraibanos, principalmente, mas entre todos os nor-
destinos que moram nessas comunidades. E os nor-
destinos têm uma tradição muito interessante: a vida 
em família. Como eles lutam para segurar seus filhos, 
para que não entrem nesse caminho!

Vou conceder o aparte, primeiro, ao Senador 
Wellington e, depois, ao Senador Randolfe.

Eu tinha de expressar aqui esse sentimento de 
otimismo e de esperança de que o Rio de Janeiro vai 
poder dar essa volta por cima.

Ouço o Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 

Lindbergh, primeiro, eu queria dizer que esse senti-
mento se espalhou pelo Brasil inteiro. A Rocinha tinha 
virado o símbolo da ausência do Estado no Brasil. Esse 
processo começou de forma competente e planejada. 
Aqui, quero saudar desde o Governo do Presidente 
Lula ao Governo da Presidente Dilma e a toda a sua 
equipe. De forma especial, saúdo o Governador Sérgio 
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Cabral, porque sei que essa não é tarefa simples. E há 
um enfrentamento para valer, com ameaças, com ris-
cos à família, com riscos a pessoas da equipe. Quero 
fazer dois registros, e o primeiro é que tenho a certe-
za de que, no Rio de Janeiro, há muita gente honesta, 
correta e decente incomodada na Polícia também, na 
Polícia Civil e na Polícia Militar, na que investiga e na 
que faz o trabalho ostensivo. Tenho a certeza de que 
essas pessoas, durante muitos anos, sentiam-se inco-
modadas em ver que nada acontecia. Então, houve esse 
ato também de ir para cima dos bandidos. Criminoso 
é tratado como bandido. Policial tem de ser apoiado e 
tratado como policial. Quero aqui parabenizá-los por 
esse feito. Do meu Piauí, acompanhei esse momen-
to histórico para todo o Brasil. E tenho a certeza de 
que o povo do Piauí, todo o povo brasileiro, todos nós 
comemoramos com muita satisfação esse processo 
novo no Rio de Janeiro. O Rio é a porta de entrada do 
Brasil, é a cara do Brasil. O Brasil inteiro ama o Rio e, 
como eu, tem todo o carinho pelo Rio de Janeiro. Ao 
ver essa vitória, todos nós nos sentimos também vito-
riosos. Parabéns! Vamos adiante! Tenho a certeza de 
que, no que depender do Congresso Nacional, vamos 
estar juntos. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado pelo aparte, Senador Wellington.

Concedo, agora, um aparte ao Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Lind-

bergh querido, V. Exª sabe o carinho que todos nós te-
mos pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um cartão 
postal do Brasil. Todos nós, é lógico, acompanhamos, 
com um misto de apreensão e de muita felicidade, os 
acontecimentos no Rio de Janeiro, esse desfecho na 
favela da Rocinha.

Mas há algumas imagens, que são muito fortes, 
e que nos levam à reflexão. Vejam que a imagem da 
Bandeira Nacional hasteada na Rocinha, também has-
teada recentemente em outras favelas reocupadas, 
nos remete a um conjunto de símbolos. O primeiro 
símbolo é que deve nos envergonhar. Vejam a imagem 
da Bandeira Nacional sendo hasteada, uma imagem 
que deve nos orgulhar, também nos remete a uma re-
flexão que nos envergonha, porque é um espaço do 
Território Nacional em que o Estado brasileiro não se 
fazia presente. O hasteamento da Bandeira Nacional 
traz também o reconhecimento disso. Agora, parece-
-me que a celebração não pode ser pela metade. Tem 
de ter uma segunda ocupação – parece-me – na Ro-
cinha e em todos os outros morros. É uma ocupação 
para enfrentar um problema que cada vez fica mais 
patente e de que padecemos no País, que é a misé-
ria. É preciso uma ocupação com livros. É preciso uma 
ocupação com atendimento decente à saúde para os 

moradores de lá. É preciso uma ocupação com sane-
amento básico, e precisa, parece-me – e você sabe 
disso melhor do que eu –, pois a situação do Rio de 
Janeiro está tendo um enfrentamento firme, duro, 
que merece os nossos cumprimentos, de todos desta 
Casa, em relação ao crime organizado, só que tem 
uma outra esfera do crime organizado que precisa 
de um enfrentamento tão duro quanto esse primeiro, 
que é a atuação das milícias. Foram essas milícias as 
responsáveis por outra vergonha nacional, que conhe-
cemos muito bem, que é o fato de um representante 
do povo, na sua Assembleia Legislativa, ter sido obri-
gado a se exilar do seu próprio país; que é o fato de, 
há pouco tempo, as milícias terem assassinado uma 
juíza. Ou seja, um representante do povo, do Poder 
Legislativo; uma juíza que foi assassinada, e o outro 
está exilado por conta de uma ação do crime organi-
zado tão nefasto, tão repugnante quanto é o tráfico de 
drogas. Temos de cumprimentar, obviamente, mas, ao 
mesmo tempo, trago essa dupla reflexão. A primeira: o 
orgulho de erguer a Bandeira também deve servir para 
lembrar a vergonha de a Bandeira não ter sido ergui-
da há mais tempo; a de que outra Bandeira Nacional 
ter de ser, de fato, erguida no combate à miséria, no 
atendimento à saúde pública com mais recursos para a 
saúde e para o saneamento básico, na ocupação com 
livros e com educação nas áreas atingidas. E, terceiro, 
é necessário que nós tenhamos de volta para o Brasil 
e para o Rio de Janeiro, que você tão bem represen-
ta Lindbergh, aqui no Senado, o Marcelo Freixo, e de 
volta com as garantias de segurança para ele, e com 
a garantia de que os crimes organizados das milícias 
vão ser desbaratados.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Handolfe, muito obrigado pelo aparte. Que-
ro dizer que sou um admirador do Deputado Marcelo 
Freixo. Estive com ele, antes da viagem, e em várias 
circunstâncias. Fui ao Ministro da Justiça também. 
Nós temos de ter uma grande preocupação, porque a 
ameaça ao Deputado Marcelo Freixo é um ataque ao 
Estado democrático de direito. O Deputado Marcelo 
Freixo deu-nos uma grande contribuição ao desnudar 
todo o esquema da milícia no Rio de Janeiro.

Então, primeiro esse ponto.
Agora, em relação ao fato mencionado por V. Exª 

acerca da Bandeira brasileira, também chama a atenção 
o fato de não existir a Bandeira brasileira, porque, de 
fato, o Estado não estava presente naquelas comunida-
des. Isso é um fato. O Brasil sabe disso, o mundo sabe 
disso. Em grande parte do território do Rio de Janeiro, o 
Estado não tinha domínio, era e ainda é dominado por 
grupos de traficantes e milicianos armados, impondo 
a sua força através das armas. Essa é a realidade, e 
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ainda falta muito para ser superada. Não sei dizer os 
números, mas, com certeza, mais de 80% das comu-
nidades. Muito mais. Claro que estamos entrando em 
comunidades grandes como o Complexo do Alemão, 
a Rosinha, mas falta muito ao combate à milícia, que 
também domina as áreas que tem derrotado o tráfico 
e algumas áreas, mas tem entrado a milícia. Temos 
um caminho longo Senador Randolfe.

Não quero misturar o assunto, de forma oportu-
nista, à discussão dos royalties. Não é isso. Só queria 
chamar a atenção para o debate sobre o Rio de Janeiro.

O clima é o seguinte: desde que deixamos de ser 
a Capital Federal começa uma decadência econômica 
no Estado do Rio de Janeiro expressa em números. 
Uma decadência econômica que passou para a deca-
dência da sua organização, do seu tecido social. Os 
números, Senador Randolfe, são gritantes. Só para 
você ter uma idéia, inclusive o Prof. Carlos Lessa diz 
que só depois da década de 70 o Rio acordou. Ele es-
creveu o seguinte: “Como se o Rio tivesse assinado 
um pacto eterno com a prosperidade”.

Vou dar os dados, pois esse esvaziamento eco-
nômico veio depois, seguiu-se essa situação nas dé-
cadas de 70 e 80 de dominação por grupos armados.

Olha, entre 70 e 75, enquanto o Brasil cresceu 
uma média de 10%, o Rio já começou a cair, cresceu 
7,8%. No período posterior, entre 75 e 80, o Brasil cres-
ceu 7,2; o Rio, continuando abaixo, cresceu 5%. Entre 
80 e 90, o Rio teve crescimento negativo – imagine o 
que é isto, uma década de crescimento negativo –, o 
Brasil cresceu 2,4%. 

Ministério do Trabalho, de 1985 a 2004: o Estado 
do Rio perdeu cerca de 40% dos empregos com cartei-
ras assinadas na indústria, enquanto em nível nacional 
ocorreu um crescimento de aproximadamente 13%.

No setor de serviços, no mesmo período, o Rio 
obteve um crescimento de 29% dos empregos formais, 
ao passo que o Brasil conseguiu crescer mais de 65%.

A arrecadação de ICMS do Rio durante os últimos 
anos reflete isso: entre 1995 e 2006, o crescimento 
real desse imposto no Rio foi de 7%; no Brasil, de 32; 
em São Paulo, de 18; em Minas Gerias, de 37%. Só 
agora, Senador Randolfe, de 97 para cá é que os nú-
meros começam a mudar. Eu não vou aqui falar dos 
números de 97 para cá, mas os números começam 
a mudar a partir do Governo Lula, com a parceria do 
Governador Sérgio Cabral, com a criação de um outro 
ambiente. Então, o sentimento no Rio, hoje, é o seguin-
te: nós estamos melhorando, mas falta muito, muito! As 
UPPs estão em poucos lugares, em 22 comunidades; 
têm de ir para centenas de comunidades, têm de virar 
uma realidade no Estado do Rio de Janeiro.

Em todo aquele debate dos royalties, Senador 
Randolfe, nós queríamos alertá-los para isso, sabe 
o que eu achava que era necessário fazer agora, no 
momento, o Secretário Beltrame tem os números? O 
que seria necessário de recursos, porque a política 
nós já sabemos. É claro que tem de haver a reforma 
da polícia; esse é o ponto que não é simples, é o pon-
to mais profundo de toda essa estrutura em que nós 
temos que mexer, mas nós sabemos quantos policiais 
são necessários para pacificar todas as comunidades 
do Rio de Janeiro.

Eu, sinceramente, acho que o correto, no País, em 
um debate nacional, pelo que o Rio representa também 
para o Brasil, neste caso, é discutir, em conjunto com 
o Governo Federal, uma ação arrojada para nós, até 
2014, ou fazermos um plano 2016/2018, colocarmos 
uma meta: não tem essa possibilidade de ter áreas 
dominadas por grupos armados. Essa tinha de ser 
uma meta nacional, mas precisaria de investimentos 
por parte do Governo Federal, para nos ajudar nisso.

O Rio de Janeiro vai ser uma das sedes na final 
da Copa – o Brasil participando –, nas Olimpíadas, no 
Rio+20, no encontro mundial de juventude católica em 
2013; o Rio vai sediar tudo isso. Aí não, sinceramente, 
eu não quero voltar ao tema dos royalties, quando a 
gente vê aqui a discussão parece... Tirar R$3,3 bilhões 
do Orçamento do próximo ano... Não dá! A discussão 
da Rocinha nos chama logo a atenção para esse de-
bate aqui, debate que feito de forma mesquinha, e foi 
feito de forma enviesada.

E eu só quero – vou falar isso na frente do Se-
nador Vital do Rêgo –, nós aqui, quando da discussão 
dos royalties, Senador Randolfe, nós levantamos aqui 
para falar dos números. Esses números não batem. Os 
senhores estão falando em R$79 bilhões, em 2020, de 
royalties e participações especiais. E parecia que era 
choro nosso aqui. 

Nessa semana, da coluna do jornalista Ilimar 
Franco, na segunda-feira, o Ministro Lobão, reconhe-
cendo que o número para 2020 não eram nem os R$59 
bilhões do plano de negócio da Petrobras, eram R$56 
bilhões. Só lamento que o Ministro Lobão não tenha 
falado isso antes, porque ele participou de todas as 
negociações nesse processo. Mas eu queria que os 
senhores sentissem esse clima.

Nesse momento que o Rio está lutando, está me-
lhorando, nós nos sentimos, nesse debate, desampa-
rados pela Federação. Eu acho que isso tinha que ser 
levado em conta. Não dá para nos jogar para baixo, 
porque não é drama, como o Governador falou. Toda 
essa política de segurança pública, novos investimen-
tos estão em xeque nessa discussão aqui da questão 
dos royalties.
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Eu queria, Sr. Presidente, rapidamente, para fi-
nalizar, falar de um caso que está tendo pouca reper-
cussão na mídia, mas é gravíssimo: o vazamento de 
óleo junto ao posto da Chevron no campo de Frade, 
litoral do Rio de Janeiro. Esse assunto aqui é gravís-
simo. A Chevron admitiu o vazamento de 400 a 650 
barris diários; a ANP informa que o vazamento é de 
outra proporção. A Polícia Federal já está mandando 
instaurar um inquérito. Essa aqui chama a atenção 
também nessa discussão dos royalties para os im-
pactos ambientais, como nós temos colocado aqui em 
relação ao Golfo do México. Muita gente acha que não 
há essa possibilidade nunca.

O assunto foi se estendendo, Presidente, e eu 
quero dizer que vou fazer esse pronunciamento ama-
nhã. Mas, amanhã, a nossa Presidenta Dilma vai lançar 
um plano dos mais importantes de seu Governo. É um 
plano que vai... é um plano revolucionário. Nunca houve 
na história deste País um plano com essa complexi-
dade, com essa profundidade, sobre as pessoas com 
deficiência. É um plano... Eu sei que V. Exª já renovou 
por duas vezes o meu tempo, e eu não quero pedir... 
Pela última vez, eu aceito.

Mas, para encerrar o meu pronunciamento, quero 
dizer que, amanhã, eu, como Presidente da Casdef, 
da Comissão da Pessoa com Deficiência, devo dizer 
que é um grande orgulho ver o que a Presidenta Dil-
ma estará fazendo amanhã. É um plano ousado, que 
envolve ações transversais de vários Ministérios, que 
pensa na qualificação profissional da pessoa com 
deficiência, na inclusão no mercado de trabalho, na 
discussão da tecnologia assistiva. Então, não posso, 
até pelo adiantado do tempo, me prolongar aqui, mas 
tenho grande orgulho de ter contribuído em debates 
aqui no Senado, de alguma forma, com o início des-
sa discussão. Mas esse plano é da Presidenta Dilma, 
porque as nossas sugestões iniciais foram sugestões 
iniciais. A Presidente transformou isso, com a sua com-
petência, juntando Ministérios, num plano revolucioná-
rio, que vai melhorar a vida de muita gente neste País. 
Mostra que ela alia sua capacidade de gestão com a 
sua sensibilidade.

Estive hoje conversando com a nossa Ministra 
Gleisi, que está entusiasmadíssima com esse plano, 
que vai ser lançado amanhã, às 11 horas, falando como 
a Presidente está envolvida com cada detalhe desse 
plano, como tudo passou por ela.

Quero, como Presidente da Casdef, da Comissão 
da Pessoa com Deficiência aqui no Senado Federal, de 
antemão, juntamente com os Senadores e Deputados 
envolvidos de alguma forma com essa causa, parabe-
nizar a Presidente. Amanhã, com certeza, vai ser um 
dia histórico para todos os que lutam por essa causa.

Muito obrigado, Presidente, Senador Anibal. Muito 
obrigado, Senador Randolfe, transmita e reafirma ao 
nosso Deputado Marcelo Freixo, a nossa posição de 
solidariedade e de apoio. Sempre estaremos ao lado 
dele nessa luta, que é dura. Ele, no último período, só 
para reforçar isso, nos últimos quinze dias antes de 
sua saída, o Deputado Marcelo Freixo foi ameaçado 
sete vezes, sete ameaças diferentes. A gente sabe a 
importância do Deputado Marcelo Freixo nessa luta 
do Rio de Janeiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Excelência, se ainda couber a minha inscrição pela 
liderança...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues, 
pela Liderança do PSOL.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, com a promessa de ser breve, eu não poderia 
deixar de utilizar a tribuna na noite de hoje para dizer 
que ontem a nossa República completou 122 anos. 
E temos tido aqui tantos debates sobre a Federação 
que eu quero trazer um tema que considero indispen-
sável para debatermos e tomarmos iniciativas aqui no 
Senado, que é o tema da necessidade de nós repu-
blicanizarmos, federalizarmos a educação em nosso 
País. Falo isso porque está previsto para as próximas 
semanas a apresentação do relatório do Deputado 
Angelo Vanhoni sobre o projeto de lei que cria o novo 
Plano Nacional de Educação. Parece-me que o pro-
jeto do PNE é insuficiente para os desafios propostos 
para a educação em nosso País nos próximos anos, 
na próxima década. A insuficiência do projeto, do PNE, 
fica patente no número de emendas que recebeu na 
Câmara dos Deputados. Veja que lá o projeto recebeu 
2.900 emendas. Somente a bancada do meu partido, 
o Partido Socialismo e Liberdade, apresentou 241 
emendas. 

Esse debate do Plano Nacional de Educação é 
um dos mais importantes para o País. Um dos temas 
mais importantes a ser tratado no PNE é o da expan-
são do ensino superior em nosso País. O Brasil con-
seguiu investir muito pouco, até hoje, no ensino supe-
rior. Apenas 15% dos jovens entre 18 e 24 anos estão 
inseridos nas matriculas públicas de ensino superior 
de nosso País nos últimos dez anos. Veja, Presidente, 
que nós ficamos atrás de quase todos os países da 
América Latina. Para não dizer que estamos atrás de 
todos, ganhamos do Haiti e de outros três países da 
América Central.

Do total de matrículas no ensino superior, apenas 
26,4% são oferecidas pela rede pública, seja essa rede 
pública federal, estadual ou municipal, ou seja, quem 
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está expandindo as vagas no ensino superior do País 
é – essa é uma deficiência do Estado brasileiro e é 
por isso que precisamos republicanizar a educação – 
é o ensino privado.

Nós achamos, e é o debate que travamos também 
com a sociedade civil, com as entidades educacionais, 
com a CNTE, com a UNE, que a expansão do ensino 
superior tem e deve ser mais acelerada, e essa expan-
são deve ser ao contrário da ordem que é hoje, deve 
ser preferencialmente pública e fundamentalmente 
regionalizada. Uma das metas do Plano Nacional de 
Educação, a Meta nº 14, prevê ampliação do número 
de mestres e doutores que devem ser formados pelo 
País no próximo período.

A proposta apresentada no PNE é chegar a 60 mil 
mestres e 25 mil doutores, por ano, ao final da década. 
Dados disponíveis mais recentes, que são de 2010, 
dão conta de que, no ano passado, foram formados 
33.357 mestres e 21.941 doutores. Mas o problema é 
que esses números são insuficientes. E essa insufici-
ência de pós-graduados que o País forma é uma situ-
ação que compromete a sustentabilidade de qualquer 
projeto nacional sério.

Veja que, a continuar por esse passo de insufi-
ciência de formação de mestres e de doutores, não é 
possível acreditar que estaremos inseridos, na nova 
ordem mundial, à frente da China e dos Estados Uni-
dos, que têm formado, no mesmo período, pelo menos 
três vezes mais o número de mestres e de doutores 
que nós temos formado aqui no Brasil.

Trago este assunto, Presidente Anibal, porque o 
principal problema na deficiência de formação é tam-
bém o problema de desigualdade regional. Quem é 
mais prejudicado, os que menos têm incentivos à for-
mação de mestres e doutores são, respectivamente, 
a região Norte e a região Nordeste. O componente 
dessa desigualdade regional é um componente que 
afeta todos os serviços públicos e os financiamentos 
de infraestrutura. Ou seja, há carência de formação de 
inteligência, de mestres e de doutores, principalmente 
nas regiões do Brasil – Amazônia e Nordeste – que 
mais precisam da formação de mestres e de doutores. 

Só na nossa Amazônia, Senador Anibal, o déficit é 
muito maior no atendimento de curso de pós-graduação. 
Em 2010, o número de mestres formados na região foi 
de 1.778, ou seja, 5,3% do total de mestres formados 
no Brasil. Veja como a nossa região está abaixo, aquém 
na formação de mestres, das demais regiões do País. 
A situação quanto à formação de doutores foi menor 
ainda: 4,8% do total de doutores formados no Brasil, 
ou seja, somente 1.044 doutores foram formados em 
uma região que precisa – e muito – da formação de 
doutores, e existem tão poucos centros de excelência 

e de pesquisas para a formação de pós-graduações 
para os diferentes Estados da Amazônia.

A região Sudeste concentra 43,1% dos mestres 
e 50,8% dos doutores formados em 2010.

O problema que quero colocar aqui é que não é 
só a manutenção da exclusão, em especial da região 
amazônica, na não oferta de vagas para formados 
em mestres e doutores, é que estamos continuando. 
Embora tenha crescido durante os últimos anos a for-
mação de mestres e doutores na Amazônia – e reco-
nheço aqui, durante os anos do governo Lula –, isso 
ocorre numa velocidade muito aquém do que precisa 
a nossa região e, inclusive, do desenvolvimento dos 
Estados da nossa região. 

Estive no Acre, Senador Anibal, e tantas vezes 
aqui já relatei, já falei para o Senador Jorge, já falei 
para o senhor o quanto fiquei encantado com o proces-
so que tem estado em curso no Acre nos últimos 11, 
12 anos e com o campo e os espaços em desenvolvi-
mento de lá. É uma região que precisa ter amplificado 
o número de formação de inteligência de mestres e 
doutores muito mais e numa velocidade muito maior 
do que atualmente na Amazônia.

Essa situação de exclusão regional da nossa 
Amazônia, Senador Anibal, espelha-se também na 
oferta de cursos e graduação, sejam eles presenciais 
ou à distância. Nesse quesito, a nossa região também 
é totalmente alijada do acesso ao conhecimento uni-
versitário. O Censo de 2010, por exemplo, registrou a 
existência de 2.439 instituições de Ensino Superior na 
nossa região. Na nossa região, o Censo de 2010, repito, 
registrou a existência de 2.439 instituições de Ensino 
Superior no Brasil. Dessas 2.439 instituições de Ensino 
Superior existentes no Brasil e estabelecidas no Cen-
so de 2010, apenas 6,4% estão presentes na região 
amazônica. No meu Estado do Amapá, nós temos 16 
instituições de Ensino Superior, somente duas públi-
cas, uma universidade estadual e uma universidade 
federal com um número de cursos ainda inadequado 
e insuficiente para as necessidades da região.

Esses números que aqui apresentei refletem uma 
desigualdade regional brutal, que é presente em nosso 
País em vários outros aspectos, mas retomo, aqui, a 
necessidade do debate do pacto federativo. É por isso 
que debatemos tantos temas, aqui, da Federação e da 
República. Esse é um assunto republicano e esse é 
um assunto da Federação. 

O Senador Lindbergh muito bem falou, aqui, do 
Rio de Janeiro. Eu registrei para ele a admiração que 
todos nós temos e o carinho que temos pelo Rio, por 
ser nossa segunda capital, mas, veja, nós temos um 
crescimento desigual no tratamento do desenvolvi-
mento das regiões do País. Não há como comparar o 
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desenvolvimento da região Sudeste, principalmente 
o incentivo em investimentos de conhecimento nessa 
região, com o que não tem sido investido na nossa 
região amazônica e no Nordeste.

Nós temos um pacto federativo desigual, e é tão 
desigual que se expressa a desigualdade no principal 
instrumento econômico do pacto federativo, que nós, 
Senador Anibal, temos tratado tantas vezes, aqui, que 
é o Fundo de Participação dos Estados.

Então, um dia depois da proclamação da nossa 
República, que nós instituímos como República Fede-
rativa, como Federação que ... Aqui, quero resgatar o 
que li numa belíssima obra do Renato Janine Ribeiro, 
neste final de semana, sobre a República. Eu quero 
resgatar o conceito de República que ele traz nessa 
obra e que eu acho que merece reflexão nossa.

República moderna não é, simplesmente, uma 
forma de governo. República, a res publica, a coisa 
pública, é um modo de viver.

Quando nós estabelecemos e construímos, no 
nosso País, uma República Federativa, um dos pressu-
postos da nossa Constituição republicana diz respeito 
a existir uma República sem desigualdades regionais 
tão grandes, tão gigantescas como temos hoje.

Eu tenho convicção de que temos que começar 
a reparar essas desigualdades regionais por essa 
desigualdade que há no incentivo, no investimento no 
conhecimento do Brasil.

Os números que aqui expus refletem, concreta-
mente, uma lamentável e triste realidade. Nós temos 
muito investimento; nós temos tido, na verdade, cres-
cimento do investimento em educação, em formação 
de mestres e doutores na Amazônia, mas a continuar 
essa velocidade de investimentos... Ou seja, nós ainda 
temos 5,8%. Se não dobrarmos isso, continuaremos 
por décadas e – vou me atrever a dizer – passaremos 
o séc. XXI sem realizar um dos objetivos previstos na 
Constituição da nossa República, que é combater as 
desigualdades regionais e construir uma nação mais 
igualitária no seu desenvolvimento regional. A nossa 
região amazônica precisa disso, e urgem números 
maiores e mais rápidos investimentos para a cons-
trução de centros de excelência, para a ampliação 
de cursos nas universidades federais da Amazônia, 
para a constituição de novos cursos, para a formação 
de novas instituições de ensino superior públicas na 
Amazônia e de oferta maior de formação de mestres 
e de doutores.

Muito obrigado pela sua condescendência, Pre-
sidente Anibal.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – É um prazer, Senador Randolfe Rodrigues.

E eu pediria a sua gentileza de assumir a Pre-
sidência por cinco minutos, só para que eu faça um 
registro. Logo em seguida, teremos o final do nosso 
dia de trabalho.

O Sr. Aníbal Diniz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randol-
fe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz, PT do 
Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente Randolfe Rodrigues, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, eu fiz questão de me ma-
nifestar nesse final de sessão sobre algo que hoje me 
impactou profundamente. Eu já havia feito um regis-
tro, aqui da tribuna do Senado, do concurso de reda-
ção realizado pelo Senado Federal, que trouxe como 
tema “O Brasil que a gente quer é a gente quem faz” 
e mobilizou alunos da escola secundária de todo o 
Brasil, na idade entre 16 e 19 anos. E houve uma clas-
sificação estadual, onde os melhores alunos de cada 
Estado formaram um grupo de Senadores mirins que 
participaram hoje de um ato, de uma solenidade, com 
a presença do Presidente do Senado, José Sarney, 
com a Senadora Vanessa Grazziotin, a Senadora Ana 
Amélia, de tal maneira que nós presenciamos esses 
jovens talentosos de todo o Brasil, um representante de 
cada Unidade da Federação, fazendo a sua reflexão, 
por meio da escrita, sobre qual é o Brasil que podemos 
construir. O tema da redação, repito, era “O Brasil que 
a gente quer é a gente quem faz”.

Quero aqui fazer uma referência especial ao re-
presentante do Estado do Acre, o aluno Alex Uilian, da 
Escola Craveiro Costa, de Cruzeiro do Sul, um jovem 
que venceu os concorrentes de todo o Estado do Acre 
e veio compor esse grupo que, durante quatro dias, vai 
atuar aqui, no Senado Federal, na condição de Sena-
dores mirins. Quero fazer essa referência ao Uilian – 
já disse isso em entrevista para uma TV do Estado do 
Acre e repito aqui, da tribuna do Senado – porque me 
senti bastante sensibilizado com sua vitória, porque a 
arte de se expressar por meio da escrita é uma forma 
de manifestarmos os nossos sentimentos em relação 
ao mundo. E eu devo dizer e devo reconhecer que me 
vi naquele jovem garoto porque foi assim que também 
comecei no mundo da atividade profissional. Eu come-
cei escrevendo em jornal depois de ter aprendido mini-
mamente a técnica da escrita. Escrevo razoavelmente 
bem e devo dizer que me sinto devedor da escrita por 
ter podido ser jornalista, secretário de comunicação e 
hoje Senador da República Federativa do Brasil. De 
tal maneira que a escrita é uma forma inigualável de 
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inclusão social. E se há uma forma de nos preparar-
mos para ser um vitorioso é aprendendo a escrever 
clara e corretamente quais são os nossos sentimentos, 
quais são as formas que imaginamos serem as mais 
adequadas para expressar aquilo que defendemos.

Então, dessa maneira, queria me congratular, 
mais uma vez, com o jovem Alex Uilian, com a sua fa-
mília, com os seus professores lá da Escola Craveiro 
Costa, em Cruzeiro do Sul, na parte mais ocidental do 
Brasil e do Estado do Acre, e dizer que estou muito 
feliz com o fato de esse jovem de Cruzeiro do Sul ter 
sido vencedor do Estado do Acre. Congratulo-me com 
ele! Estive com ele na solenidade em que recebeu o 
seu certificado. Estive também no plenário do Senado, 
com ele e com os demais Senadores mirins, que vão 
ficar aqui até o dia 19 de novembro, atuando no Se-
nado Federal. No final, eles apresentarão um projeto 
de lei de autoria deles próprios, que será apreciado e 
terá tramitação normal aqui na Casa.

Portanto, o Senado Federal está de parabéns pela 
promoção deste concurso de redação, bem como todas 
as escolas do Brasil que tiveram alunos participando 
deste concurso. Vamos nos preparar melhor para o 
ano de 2012, visto que hoje já foi lançado o novo de-
safio do concurso de redação do ano que vem. Tenho 
certeza de que um número maior de alunos de todo o 
Brasil vai participar.

Quero dizer também, Senador Randolfe Rodri-
gues, que hoje a bancada federal do Acre esteve reuni-
da para discutir as emendas coletivas à proposta de lei 
orçamentária de 2012. E a reunião da bancada federal 
do Acre vem se repetindo há vários anos. Devo dizer, 
com muito orgulho, que todas as emendas do Estado 
do Acre são discutidas de maneira bem transparente, 
democrática, com a presença de todas as instituições. 
Nesta reunião de hoje, coordenada por mim – sou o 
coordenador da bancada federal neste ano de 2012 –, 
manifesto aqui com muito orgulho que contamos com 
a presença do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, Desembargador Adair Longuini; da Presidenta 
do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargadora Eva 
Evangelista de Souza; do Procurador da República do 
Acre, Paulo Henrique; do Procurador-Geral de Justi-
ça do Ministério Público Estadual, Procurador Samy 
Barbosa, e também do Chefe da Defensoria Pública. 
Além do Prefeito da capital do Rio Branco, Raimundo 
Angelim, que representa todos os prefeitos do Acre, 
da Associação dos Municípios do Acre, vereadores, 
deputados e outras autoridades do Acre com a ban-
cada federal.

Discutimos as emendas de bancada e chegamos 
a um consenso em relação às emendas que são geri-
das pelo governo do Estado, pela prefeitura do Estado 

e por outras prefeituras, principalmente a de Cruzeiro 
do Sul, porque as prefeituras menores acabam rece-
bendo emendas por intermédio do governo do Estado. 

E eu manifesto aqui com bastante satisfação que 
a discussão foi bem aberta, democrática, transparen-
te e com total responsabilidade da bancada federal 
do Acre. Havia uma dúvida se hoje conseguiríamos 
alcançar quórum, mas, a exemplo do que aconteceu 
hoje aqui no plenário, que contou com 67 Senadores 
presentes, a nossa reunião da bancada federal do Acre 
foi bastante representativa. Alguns justificaram a au-
sência, mas contamos com a presença da maioria, de 
maneira que vamos cumprir à risca o prazo de 23 de 
novembro para apresentação do relatório com todas 
as emendas e suas devidas justificativas – isso está 
registrado na ata dessa reunião, que está assinada por 
todos os parlamentares que estiveram presentes e por 
aqueles que representaram os que não puderam vir. 

Dessa forma, encerramos esta quarta-feira com 
a certeza de que cumprimos bem o nosso dever e, se 
Deus quiser, vamos ter, em 2012, um desempenho um 
pouco melhor no que diz respeito à liberação desses 
recursos. Precisamos dar valor às emendas de banca-
da. As emendas individuais têm a sua importância, mas 
são muito pontuais. As emendas estratégicas, aquelas 
que verdadeiramente contribuem para a infraestrutu-
ra dos Estados e que podem contribuir de maneira 
significativa para o desenvolvimento dos nossos Es-
tados da região Norte são, efetivamente, as emendas 
de bancada. Nós esperamos que, em 2012, logremos 
melhor sorte em relação à liberação dessas emendas.

Por último, Senador Randolfe Rodrigues, Sena-
dora Ana Rita, gostaria de lembrar que, amanhã, na 
Comissão de Meio Ambiente, será lido o relatório do 
Senador Jorge Viana relativo ao Código Florestal. Isso 
é de fundamental importância, uma vez que a Comis-
são de Meio Ambiente é a comissão terminativa na 
tramitação do Código nesta Casa. Podemos contribuir 
aperfeiçoando esse relatório, e a reunião de amanhã 
será nossa última chance para conseguir inserir algu-
ma contribuição. Portanto, convido todos a participarem 
dessa reunião da Comissão de Meio Ambiente na qual 
será lido o relatório do Senador Jorge Viana. 

E tenho certeza de que nós vamos produzir uma 
proposição bem aperfeiçoada em relação àquilo que 
veio da Câmara e que foi produzido também com a con-
tribuição do Senador Luiz Henrique, de Santa Catarina. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço pela atenção e pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – Obrigado, Senador Anibal. 
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
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tados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 209, de 2003 (nº 3.443/2008, naquela 
Casa), do Senador Antonio Carlos Valadares, que alte-
ra a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando 

tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 

de lavagem de dinheiro.

É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões 
de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Com o seu pronunciamento, e não havendo 
mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão de-
liberativa do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O Sr. Senador Demóstenes Torres enviou dis-
curso à Mesa, para ser publicado na forma do dispos-
to no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 
210, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, requeiro a transcrição, no Diário do 
Senado Federal, para que conste dos Anais, o artigo 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, do dia 10 
de novembro de 2011, de autoria do Demétrio Magnoli.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR DEMÓSTENES TORRES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Está encerrada a sessão. Lembrando às Srªs 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se quinta-feira, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 28, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 541, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009, e as Leis nºs 10.683, de 
28 de maio de 2003, 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, 
e 9.933, de 10 de dezembro de 1999; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; e dá outras 
providências.

(Lido no Senado Federal no dia 27-10-
2011)

Relator revisor: Senador Magno Malta
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-

2011)
Prazo final prorrogado: 30-11-2011
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2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 29, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 540, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 29, de 2011, que institui o 
Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras – 
REINTEGRA; dispõe sobre a redução do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI à 
indústria automotiva; altera a incidência das 
contribuições previdenciárias devidas pelas 
empresas que menciona; altera as Leis nºs 
11.774, de 17 de setembro de 2008, 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 11.508, de 20 de julho de 2007, 7.291, 
de 19 de dezembro de 1984, 11.491, de 20 
de junho de 2007, 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Me-
dida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto 
de 2001; revoga dispositivo da Lei nº 11.529, 
de 22 de outubro de 2007, e do Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos ter-
mos que especifica; e dá outras providências.

Lido no Senado Federal no dia 3-11-
2011)

Relator revisor: Senador José Pimentel
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-

2011)
Prazo final prorrogado: 30-11-2011

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º, da Constituição)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescen-
ta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá 
outras providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Sobrestando a pauta a partir de 6-11-
2011)

(Pendente de:
– emissão de pareceres da CCJ e CE;
– leitura de parecer da CAS)

4

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

6 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA AO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
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sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o 
art. 220-A à Constituição Federal, para dis-
por sobre a exigência do diploma de curso 
superior de comunicação social, habilitação 
jornalismo, para o exercício da profissão de 
jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, 
com a Emenda nº 1-CRA de redação, que 
apresenta, com voto vencido, da Senadora 
Marisa Serrano.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 
3.129/2004, na Casa de origem, do Deputa-
do Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos 
da subordinação exercida por meios telemá-
ticos e informatizados à exercida por meios 
pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI 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.

12 
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, 
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em turno suplementar, perante à Comissão): 
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo).

13 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporá-
ria Externa, composta pelos Senadores do 
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para, 
no prazo de cento e vinte dias, promover am-
plo debate e propor medidas concretas para 
o combate à violência no Distrito Federal e 
Entorno.

14 
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.

15 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 947, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, solicitando voto de con-
gratulações e aplausos pelos 93 anos do 
ex-Presidente da África do Sul e Nobel da 
Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 
18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.328, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.328, de 2011, do Senador Waldemir 
Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 41, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (arrendamento ou comodato de bens 
e direitos de empresa em processo de recu-
peração judicial).

17 
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.337, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 550, de 2011– Complementar, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Educação, Cultura e Esporte (piso salarial 
dos empregados com educação superior).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.338, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 120, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial, seja 
ouvida, também, a de Educação, Cultura e 
Esporte (impedimento de repasses de verbas 
federais a Municípios).

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 37 
minutos.) 
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Ata da 208ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 17 de novembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka, das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia, 
e do Sr. Pedro Taques

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 14 mi-

nutos encerra-se às 19 horas e 19 minutos.)

É o seguinte o registro de Compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

São os seguintes os projetos:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 348, DE 2011 

(Nº 184/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
ao Centro Jovem de Ação Comunitária – 
CEJAC para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Curralinhos, 
Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010, que outorga 
autorização ao Centro Jovem de Ação Comunitária – 
CEJAC para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Curralinhos, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 

Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;
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22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 343/2010 – MC

Brasília, 19 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Centro Jovem de Ação Comuni-
tária – CEJAC, no Município de Curralinhos, Estado do 
Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
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ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.002490/08, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 439, DE 13 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.002.490/08 e 
do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1.157 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização ao Centro Jovem 
de Ação Comunitária – CEJAC, com sede no Assen-
tamento Lagoa Nova, s/nº – Zona Rural, no Município 
de Curralinhos, Estado do Piauí, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos c normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05º34’15”S e longitude em 
42º47’41”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 349, DE 2011 

(Nº 191/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Concórdia FM Ltda. para 

explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Concór-
dia, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 763, de 18 de dezembro de 2007, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 10 de junho de 2001, a 
permissão outorgada à Rádio Concórdia FM Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM Nº 751, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.567, de 22 de novembro de 2002 
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;

2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concór-
dia – SC;

3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 – 
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamen-
te outorgada à FM Record S.A., no Município de São 
Paulo – SP;

4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no Muni-
cípio de Manhumirim – MG;

5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 – 
Fundação Brasil 2000, no Município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009 
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no Município de 
Piraí – RJ;

7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 – 
Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à 
Rádio Doce Vale Ltda., no Município de Taquari – RS;

8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Campinas Ltda., no Município de 
Campinas – SP;

9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 – 
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no Município 
de Uberlândia – MG;
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10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010 
– Rádio FM Clube Um Ltda., no Município de Tupan-
ciretã – RS;

11 – Portaria nº 186, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no Município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no Município de Cuia-
bá – MT;

13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um 
Ltda., no Município do Rio de Janeiro – RJ;

14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 – 
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no Muni-
cípio de Vitória – ES;

15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Valença Ltda., no Município de Va-
lença – RJ;

16 – Portaria nº 198, de 24 de março de 2010 
– Rauland Belém Som Ltda., no Município de Be-
lém – PA;

17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 – 
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente 
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no Município de 
Florianópolis – SC;

18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 – 
Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., originalmente 
outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., no Municí-
pio de Taubaté – SP;

19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Zé Ltda., no Município de Resende – RJ;

20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Santanense FM Stéreo Ltda., no Município de 
Santana do Livramento – RS;

21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – 
Litoral Radiodifusão Ltda., originariamente outorga-
da à Rádio Transrio Ltda., no Município de Arraial do 
Cabo – RJ;

22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 
– Rádio Maringá FM Ltda., no Município de Marin-
gá – PR;

23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – So-
ciedade Rádio Princesa Ltda., no Município de Fran-
cisco Beltrão – PR;

24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no Município de 
Blumenau – SC;

25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 
– Rádio Club de Palmas Ltda., no Município de Pal-
mas – PR;

26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
São Paulo – SP;

27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no Município de 
Alegrete – RS;

28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda., no Município 
de Mogi Guaçu – SP;

29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
Porto Alegre – RS;

30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 – 
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda., no Município de 
Piratini – RS;

31 – Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no Município 
de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Imprensa S/A, no Município de Rio de Janei-
ro – RJ;

33 – Portaria nº 368, de 19 de abril de 2010 – Vip 
Rádio e Televisão Ltda., originalmente outorgada à Art 
Stúdio Rádio Difusão, no Município de Itanhaém – SP;

34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Jornal de Ubatã Ltda., no Município de Ubatã – BA;

35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio 
Tingui Ltda., no Município de Curitiba – PR;

36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no Município de Ruy 
Barbosa – BA;

37 – Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 – 
Rádio Palmeira FM Ltda., no Município de Palmeira 
dos Índios – AL;

38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no 
Município de Presidente Prudente – SP;

39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo Ltda., no 
Município de Petrolina – PE;

40 – Portada nº 441, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no Município 
de Farroupilha – RS;

41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 – 
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no Município de 
Santa Rosa – RS; e

42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 – 
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada 
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão 
Ltda., no Município de Parati – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 189/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53740.000085/2001, acompanhado 
de Portaria, que renova permissão outorgada à Rá-
dio Concórdia FM Ltda. para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sonora, em 
frequência modulada, no Município de Concórdia, Es-
tado de Santa Catarina, por dez anos, a partir de 10 
de junho de 2001.

2. A outorga foi conferida pela Portaria nº 24, de 
1º de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial 
da União em 5 de fevereiro de 1990, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 118, de 1991, publicado no Diá-
rio Oficial da União em 10 de junho de 1991.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Cabe esclarecer que os autos retornaram da 
Casa Civil da Presidência da República para cumpri-
mento das novas determinações que passaram a ser 
exigidas ao deferimento do pleito. Sendo assim, após 
o exame da nova documentação, os órgãos técnicos 
e a Consultoria Jurídica deste Ministério se manifes-
taram favoravelmente ao pedido.

5. Desse modo, já houve expedição da compe-
tente Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007, pu-
blicada no Diário Oficial da União em 21 de janeiro 
2008, a qual renovou a outorga a partir do dia 10 de 
junho de 2001.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 763, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2007
O Ministro de Estado das Comunicações, no 

uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000085/2001, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 10 de junho de 2001, a permissão outorgada à 
Rádio Concórdia FM Ltda., por meio da Portaria nº 24, 

de 1º de fevereiro de 1990, publicada no DOU de 5 de 
fevereiro de 1990 e aprovada pelo Decreto Legislativo 
nº 118, de 1991, publicado no DOU de 10 de junho de 
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, o ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional; nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 350, DE 2011 

(Nº 198/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Integridade de Radiodi-
fusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 341, de 15 de abril de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 29 de setembro de 2006, a 
permissão outorgada à Rede Integridade de Radiodi-
fusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 751, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.567, de 22 de novembro de 2002 
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;
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2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concór-
dia – SC;

3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 – 
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamen-
te outorgada à FM Record S.A., no Município de São 
Paulo – SP;

4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no Muni-
cípio de Manhumirim – MG;

5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 – 
Fundação Brasil 2000, no Município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009 
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no Município de 
Piraí – RJ;

7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 – 
Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à 
Rádio Doce Vale Ltda., no Município de Taquari – RS;

8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Campinas Ltda., no Município de 
Campinas – SP;

9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 – 
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no Município 
de Uberlândia – MG;

10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010 
– Rádio FM Clube Um Ltda., no Município de Tupan-
ciretã – RS;

11 – Portaria nº 186, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no Município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no Município de Cuia-
bá – MT;

13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um 
Ltda., no Município do Rio de Janeiro – RJ;

14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 – 
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no Muni-
cípio de Vitória – ES;

15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Valença Ltda., no Município de Va-
lença – RJ;

16 – Portaria nº 198, de 24 de março de 2010 – 
Rauland Belém Som Ltda., no Município de Belém – PA;

17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 – 
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente 
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no Município de 
Florianópolis – SC;

18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 – 
Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., originalmente 
outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., no Municí-
pio de Taubaté – SP;

19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Zé Ltda., no Município de Resende – RJ;

20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Santanense FM Stéreo Ltda., no Município de 
Santana do Livramento – RS;

21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – 
Litoral Radiodifusão Ltda., originariamente outorga-
da à Rádio Transrio Ltda., no Município de Arraial do 
Cabo – RJ;

22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 – Rá-
dio Maringá FM Ltda., no Município de Maringá – PR;

23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – So-
ciedade Rádio Princesa Ltda., no Município de Fran-
cisco Beltrão – PR;

24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no Município de 
Blumenau – SC;

25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Club de Palmas Ltda., no Município de Palmas – PR;

26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
São Paulo – SP;

27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no Município de 
Alegrete – RS;

28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda., no Município 
de Mogi Guaçu – SP;

29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
Porto Alegre – RS;

30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 – 
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda., no Município de 
Piratini – RS;

31 – Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no Município 
de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Imprensa S/A, no Município de Rio de Janeiro – RJ;

33 – Portaria nº 368, de 19 de abril de 2010 – Vip 
Rádio e Televisão Ltda., originalmente outorgada à Art 
Stúdio Rádio Difusão, no Município de Itanhaém – SP;

34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Jornal de Ubatã Ltda., no Município de Ubatã – BA;

35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio 
Tingui Ltda., no Município de Curitiba – PR;

36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no Município de Ruy 
Barbosa – BA;
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37 Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 – Rá-
dio Palmeira FM Ltda., no Município de Palmeira dos 
Índios – AL;

38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no 
Município de Presidente Prudente – SP;

39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo Ltda., no 
Município de Petrolina – PE;

40 – Portada nº 441, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no Município 
de Farroupilha – RS;

41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 – 
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no Município de 
Santa Rosa – RS; e

42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 – 
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada 
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão 
Ltda., no Município de Parati – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 258/2010 – MC

Brasília, 6 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 53000.062330/2006, acompanhado de Por-
taria, que renova permissão outorgada à Rede Integri-
dade de Radiodifusão Ltda. para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em frequ-
ência modulada, no Município de Taubaté, Estado de São 
Paulo, por dez anos, a partir de 29 de setembro de 2006.

2. A permissão foi deferida originalmente à Rádio 
Itaipu de Taubaté Ltda., pela Portaria nº 1.076, de 21 
de setembro de 1976, transferida à Rede de Integri-
dade Radiodifusão Ltda., pela Portaria nº 726, de 7 de 
dezembro de 2000, renovada pela Portaria nº 1.015, 
de 20 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial 
da União em 28 de agosto de 2002, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 82, de 2005, publicado no Diário 
Oficial da União em 28 de fevereiro de 2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 

Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 341, DE 15 DE ABRIL DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.062330/2006, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 29 de setembro de 2006; a permissão original-
mente outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., pela 
Portaria nº 1.076, de 21 de setembro de 1976, trans-
ferida à Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., pela 
Portaria nº 726, de 7 de dezembro de 2000, renovada 
pela Portaria nº 1.015; de 20 de junho de 2002, publicada 
no Diário Oficial da União em 28 de agosto de 2002, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 82, de 2005, pu-
blicado no Diário Oficial da União em 28 de fevereiro 
de 2005, para explorar, sem direito de exclusividade, o 
serviço de radiodifusão sonora, em frequência modu-
lada, no Município de Taubaté, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 351, DE 2011 

(Nº 210/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Grande Rio 
FM Stereo Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Petrolina, Estado de 
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 432, de 13 de maio de 2010, que renova por 10 
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(dez) anos, a partir de 20 de novembro de 2007, a per-
missão outorgada à Rádio e Televisão Grande Rio FM 
Stereo Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco.

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

MENSAGEM Nº 751, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.567, de 22 de novembro de 2002 
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;

2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concór-
dia – SC;

3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 – 
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamen-
te outorgada à FM Record S.A., no Município de São 
Paulo – SP;

4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no Muni-
cípio de Manhumirim – MG;

5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 – 
Fundação Brasil 2000, no Município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009 
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no Município de 
Piraí – RJ;

7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 – 
Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à 
Rádio Doce Vale Ltda., no Município de Taquari – RS;

8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Campinas Ltda., no Município de 
Campinas – SP;

9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 – 
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no Município 
de Uberlândia – MG;

10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010 
– Rádio FM Clube Um Ltda., no Município de Tupan-
ciretã – RS;

11 – Portaria nº 186, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no Município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no Município de Cuia-
bá – MT;

13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um 
Ltda., no Município do Rio de Janeiro – RJ;

14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 – 
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no Muni-
cípio de Vitória – ES;

15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Valença Ltda., no Município de Va-
lença – RJ;

16 – Portaria nº 198, de 24 de março de 2010 – 
Rauland Belém Som Ltda., no Município de Belém – PA;

17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 – 
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente 
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no Município de 
Florianópolis – SC;

18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 – 
Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., originalmente 
outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., no Municí-
pio de Taubaté – SP;

19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Zé Ltda., no Município de Resende – RJ;

20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Santanense FM Stéreo Ltda., no Município de 
Santana do Livramento – RS;

21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – 
Litoral Radiodifusão Ltda., originariamente outorga-
da à Rádio Transrio Ltda., no Município de Arraial do 
Cabo – RJ;

22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 – Rá-
dio Maringá FM Ltda., no Município de Maringá – PR;

23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – So-
ciedade Rádio Princesa Ltda., no Município de Fran-
cisco Beltrão – PR;

24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no Município de 
Blumenau – SC;

25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Club de Palmas Ltda., no Município de Palmas – PR;

26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
São Paulo – SP;

27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no Município de 
Alegrete – RS;

28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda., no Município 
de Mogi Guaçu – SP;
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29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
Porto Alegre – RS;

30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 – 
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda., no Município de 
Piratini – RS;

31 – Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no Município 
de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Imprensa S/A, no Município de Rio de Janeiro – RJ;

33 – Portaria nº 368, de 19 de abril de 2010 – Vip 
Rádio e Televisão Ltda., originalmente outorgada à Art 
Stúdio Rádio Difusão, no Município de Itanhaém – SP;

34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Jornal de Ubatã Ltda., no Município de Ubatã – BA;

35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio 
Tingui Ltda., no Município de Curitiba – PR;

36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no Município de Ruy 
Barbosa – BA;

37 Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 – Rá-
dio Palmeira FM Ltda., no Município de Palmeira dos 
Índios – AL;

38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no 
Município de Presidente Prudente – SP;

39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo Ltda., no 
Município de Petrolina – PE;

40 – Portada nº 441, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no Município 
de Farroupilha – RS;

41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 – 
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no Município de 
Santa Rosa – RS; e

42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 – 
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada 
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão 
Ltda., no Município de Parati – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 376/2010 – MC

Brasília, 27 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho para conhecimento de Vossa Ex-

celência portaria, pela qual foi renovada permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 

no Município Petrolina, Estado de Pernambuco, por dez 
anos, a partir de 20 de novembro de 2007.

2. A outorga foi conferida pela Portaria nº 273, de 
18 de novembro de 1987, publicada no Diário Oficial 
da União em 20 de novembro de 1987.

3. Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53103.000460/1997 e nº 53000.039150/2007, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1997/2007, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2007/2017.

6. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o ato, acompanhado 
dos respectivos processos, a Vossa Excelência para 
conhecimento e submissão da matéria ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3º, da Cons-
tituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 432, DE 13 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta dos Proces-
sos nº 53103.000460/1997 e nº 53000.039150/2007, 
resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 20 de novembro de 2007, a permissão ou-
torgada à Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo 
Ltda., pela Portaria nº 273, de 18 de novembro de 
1987, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 
de novembro de 1987, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em 
frequência modulada, no Município de Petrolina, Es-
tado de Pernambuco.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações,

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 352, DE 2011 

(Nº 238/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Riosulense de Cultura e 
Radiodifusão Comunitária Jovem Rio para 
executar serviço de Radiodifusão comuni-
tária na cidade de Rio do Sul, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 950, de 20 de novembro de 2009, que outorga 
autorização à Associação Riosulense de Cultura e Ra-
diodifusão Comunitária Jovem Rio para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de Radiodifusão comunitária na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM Nº 359, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
Radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 677, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural José Nunes Cal-
das, no Município de Solidão – PE;

2 – Portaria nº 681, de 10 de setembro de 2009 
– Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira, no Mu-
nicípio de Catarina – CE;

3 – Portaria nº 682, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu – 
Rádio Cidade de Ipiaçu, no Município de Ipiaçu – MG;

4 – Portaria nº 685, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Cultural Colinense de Difusão Comuni-
tária, no Município de Colinas do Sul – GO;

5 – Portaria nº 690, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins, no Município de Lagoa do Tocan-
tins – TO;

6 – Portaria nº 706, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Amigos de Toledo, no Mu-
nicípio de Toledo – MG;

7 – Portaria nº 731, de 17 de setembro de 2009 
– UMECC – União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia, no Município de Caucaia – CE;

8 – Portaria nº 820, de 8 de outubro de 2009 – 
Associação Amigos de Catas Altas da Noruega, no 
Município de Catas Altas da Noruega – MG;

9 – Portaria nº 850, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Milênio, no Município 
de São Paulo – SP;

10 – Portaria nº 852, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP, no Município 
de São Paulo – SP;

11 – Portaria nº 853, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida, 
no Município de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 854, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões 
do Canaã, no Município de Dourados – MS;

13 – Portaria nº 855, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural e Educacional Caldas Novas, no 
Município de Caldas Novas – GO;

14 – Portaria nº 856, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Mar Azul, no Município de 
Balneário Arroio do Silva – SC;

15 – Portaria nº 858, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Central de San-
tiago, no Município de Santiago – RS;

16 – Portaria nº 859, de 23 de outubro de 2009 – 
Organização dos Moradores de Pirituba, no Município 
de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 861, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Videomaker do Brasil, no Município de 
São Paulo – SP;

18 – Portaria nº 862, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Comunicação Comunitária Alvorada 
do Bairro Pedreira, no Município de São Paulo – SP;

19 – Portaria nº 863, de 23 de outubro de 2009 
– ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação 
e Ensino Pró-Rádio, no Município de São Paulo – SP;

20 – Portaria nº 864, de 23 de outubro de 2009 
– Rádio Escola Comunitária FM de Cariacica, no Mu-
nicípio de Cariacica – ES;

21 – Portaria nº 871, de 29 de outubro de 2009 
– Associação de Radiodifusão e Cultura de Aurora, no 
Município de Aurora do Tocantins – TO;
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22 – Portaria nº 898, de 4 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Unidos Venceremos, no 
Município de Augusto de Lima – MG;

23 – Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009 
– Grande Associação Comunitária Lutamos pela Nossa 
Liberdade, no Município de Fortaleza – CE;

24 – Portaria nº 947, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Município de Santa 
Leopoldina – ES;

25 – Portaria nº 948, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liber-
dade FM, no Município de Pato Branco – PR;

26 – Portaria nº 949, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Princesa de São Bernardo do Campo, no 
Município de São Bernardo do Campo – SP;

27 – Portaria nº 950, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Riosulense de Cultura e Radiodifusão Co-
munitária Jovem Rio, no Município de Rio do Sul – SC;

28 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2009 
– Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pe-
reira dos Santos, no Município de Pilõezinhos – PB;

29 – Portaria nº 953, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral de Altamira do Paraná – ACODCAP, no Município 
de Altamira do Paraná – PR;

30 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Radiofônica Comunitária de Iconha, no 
Município de Iconha – ES;

31 – Portaria nº 958, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva 
de Radiodifusão, no Município de Aricanduva – MG;

32 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Limaduartina Amigos da Comunicação, 
no Município de Lima Duarte – MG;

33 – Portaria nº 962, de 20 de novembro de 2009 
– AMAS – Associação dos Moradores e Amigos do 
Serro, no Município de Serro – MG;

34 – Portaria nº 963, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Lírio dos Vales, no Município 
de São Bernardo do Campo – SP;

35 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária FM Guajeru – BA, no Mu-
nicípio de Guajeru – BA;

36 – Portaria nº 967, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no Muni-
cípio de Buriti do Tocantins – TO;

37 – Portaria nº 993, de 1º dezembro de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Feira Nova Sergipe, no Município de Feira Nova – SE;

38 – Portaria nº 1.005, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no Município de Alto Paraguai – MT;

39 – Portaria nº 1.006, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Grãoparaense de Desenvolvimento 
Social – AGRADES, no Município de Grão-Pará – SC;

40 – Portaria nº 1.007, de 11 de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão 
de Breves, no Município de Breves – PA;

41 – Portaria nº 1.009, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária Cultural Bom Jesus 
do Sul, no Município de Bom Jesus do Sul – PR;

42 – Portaria nº 1.011, de 16 dezembro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Benevides FM, 
no Município de Benevides – PA;

43 – Portaria nº 26, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Amigos da Rádio de Veredinha, no Muni-
cípio de Veredinha – MG;

44 – Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Música e Cinema, 
no Município de São José dos Campos – SP;

45 – Portaria nº 54, de 10 de fevereiro de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais, no Mu-
nicípio de Pinhais – PR;

46 – Portaria nº 57, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação de Difusão Comunitária Caciquense, no 
Município de Cacique Doble – RS;

47 – Portaria nº 58, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Para a Difusão Cultural de 
São Brás de Minas, no Município de Lagamar – MG;

48 – Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Amigos do Município de 
São Félix de Minas, no Município de São Félix de Mi-
nas – MG;

49 – Portaria nº 70, de 26 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa 
Senhora da Conceição, no Município de Biritinga – BA; e

50 – Portaria nº 157, de 23 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Terra, no 
Município de Formosa – GO.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 1.097/2009 – MC

Brasília, 3 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Riosulense de Cultura e 
Radiodifusão Comunitária Jovem Rio, no Município de 
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, explore o serviço 
de Radiodifusão comunitária, em conformidade com 
o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de Radiodifusão 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



47632 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de recepti-
vidade da filosofia de criação desse braço da Radiodifu-
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a se-
dimentação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.030815/03, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 950, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.030.815/03 
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 2069 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rio-
sulense de Cultura e Radiodifusão Comunitária Jovem 
Rio, com sede na Rua Durval Victor de Andrade, nº 85 
– Bairro Taboão, Município de Rio do Sul, Estado de 
Santa Catarina, para executar serviço de Radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º12’06”S e longitude em 
49º36’57”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 353, DE 2011 

(Nº 251/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Mineira de Radiodi-
fusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na cidade 
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 2 de agosto de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a 
concessão outorgada à Sociedade Mineira de Radio-
difusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 748, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no Muni-
cípio de Petrópolis – RJ;

2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., no Município de Terra Rica – PR;

3 – Rádio Currais Novos Ltda., no Município de 
Currais Novos – RN;

4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no Município 
dc São Fidélis – RJ;

5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no Muni-
cípio de Juazeiro do Norte – CE;
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6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, 
no Município de Santo Antônio de Jesus – BA;

7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no Mu-
nicípio de Tupanciretã – RS;

8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no 
Município de Goiânia – GO;

Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no Muni-
cípio de Tupaciguara – MG;

10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, 
no Município de Wenceslau Braz – PR;

11 – Rádio São Luiz Ltda., no Município de São 
Luiz Gonzaga – RS;

12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no Muni-
cípio de Curitiba – PR;

13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no Município 
de São Miguel do Oeste – SC;

14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no Mu-
nicípio de Astorga – PR;

15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no Município 
de Itararé – SP;

16 – Rádio Colorado Ltda., no Município de Co-
lorado – PR;

17 – Rádio São Paulo Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no Municí-
pio de Caruaru – PE;

19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no Muni-
cípio de Guarapuava – PR;

20 Rádio Cultura Taperense Ltda., no Município 
de Tapera – RS;

21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no Mu-
nicípio de Forquilha – CE;

22 – Rádio Aliança Ltda., no Município de João 
Pessoa – PB;

23 – Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Pas-
so Fundo – RS;

Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

24 – Rádio Vitória Ltda., no Município de Vitória 
do Mearim – MA;

25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no Municí-
pio de Matão – SP;

26 – Rádio Aurilândia Ltda., no Município de 
Nova Lima – MG;

27 – Rádio Icatu Ltda., no Município de Pená-
polis – SP;

28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

29 – Fundação Cristã Educativa, no Município 
de Pires do Rio – GO;

30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no Mu-
nicípio de Pato Branco – PR;

31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no Mu-
nicípio de Cajazeiras – PB;

32 – Rádio Jornal e Verdade Ltda., no Município 
dc São José – SC;

33 – Rádio Buriti Ltda., no Município de Rio Ver-
de – GO;

Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda., 
no Município de Paulo Afonso – BA;

35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Juiz de Fora – MG;

37 – Rádio Itaí Ltda., no Município de Guaíba 
– RS;

38 – Rádio Rio Mar Ltda., no Município de Ma-
naus – AM;

39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no Mu-
nicípio de Sobradinho – RS;

40 – Lins Rádio Clube Ltda., no Município de 
Lins – SP;

41 – Rádio 31 de Março Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no 
Município de Assis Chateaubriand – PR;

43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no Município de 
Cajazeiras – PB;

Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no 
Município de São Carlos – SP;

45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

46 – Rádio Continental Ltda., no Município de 
Palotina – PR;

47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente à 
Rádio Cauê Ltda., no Município de Pedro Leopoldo – MG;

48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Guarulhos – SP; e

49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no Mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiette – MG.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 198/2010 – MC

Brasília, 19 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência os 

Processos Administrativos nº 53710.050453/1983 e nº 
53000.041280/2003 em que a Sociedade Mineira de 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



47634 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

Radiodifusão Ltda. solicita renovação da outorga con-
cedida para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais, pelo prazo de dez anos, a partir de 
12 de novembro de 2003.

2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 48.089, 
de 8 de abril de 1960, renovada pelo Decreto de 29 
de setembro de 2000, publicado no Diário Oficial da 
União em 2 de outubro de 2000, referendado pelo De-
creto Legislativo nº 924, de 2004, publicado no Diário 
Oficial da União em 12 de novembro de 2004.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

DECRETO DE 2 DE AGOSTO DE 2010

Renova a concessão outorgada à So-
ciedade Mineira de Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias, sem direito de exclusivida-
de, no Município de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, dc 23 de junho de 1972, e 
6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e o que consta dos Processos Administrativos 
nºs 53710.050453/1983 e 53000.041280/2003,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de novembro de 2003, a conces-
são outorgada à Sociedade Mineira de Radiodifusão 
Ltda. pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, 
renovada pelo Decreto de 29 de setembro de 2000, 
publicado no Diário Oficial da União de 2 de outubro 
de 2000, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 924, de 
11 de novembro de 2004, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

ondas médias, no Município de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais.

Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 2 de agosto de 2010; 189º da Indepen-
dência e 112º da República. – Jose Artur Filardi Leite.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 354, DE 2011 

(Nº 254/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à União Social do Jardim Santana e Adja-
cências para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010, que outorga 
autorização à União Social do Jardim Santana e Adja-
cências para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 740, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 – 
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva 
Mosqueiro, no Município de Belém – PA;

2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 – 
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no 
Município de São Paulo – SP;
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3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – Asso-
ciação Comunitária, Cultural e de Comunicação Social 
Guglielmo Marconi, no Município de Venha Ver – RN;

4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural 
Santanense, no Município de Riacho de Santana – RN;

5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Afuá – ASCOA, no Município de Afuá – PA;

6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Co-
munidade Famense de Rádio, no Município de Fama 
– MG;

7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 – 
Associação de Rádio Comunitária de Terra Nova, no 
Município de Terra Nova – PE;

8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa 
FM, no Município de São Gabriel – RS;

9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – As-
sociação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Mon-
tenegro, no Município de Montenegro – RS;

10 – Portaria nº 519, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Catolé do Rocha, no Município de Catolé do Ro-
cha – PB;

11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no 
Município de Pinhal da Serra – RS;

12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Comunicação 
do Chuí, no Município de Chuí – RS;

13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo de 
Oscar Bressane, no Município de Oscar Bressane – SP;

14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 – 
Fundação Maria Alves Lima, no Município de Teresi-
na – PI;

15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação 
Social, no Município de Trindade do Sul – RS;

16 – Portaria nº 537, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no Município 
de Orós – CE;

17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Educação e Cultura de 
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no Município de 
Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto, 
no Município de Floriano Peixoto – RS;

19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos 
do Vale, no Município de Canudos do Vale – RS;

20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Pompeia – 
ACUDICOP, no Município de Dilermando de Aguiar – RS;

21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses, 
no Município de Chapada Gaúcha – MG;

22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São 
Bento das Caldas, no Município de Santa Rita de Cal-
das – MG;

23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Educativa Cristã, no Municí-
pio de Goianá – MG;

24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária, 
no Município de Alvorada – RS;

25 – Portaria nº 588, de 24 de junho de 2010 
– Associação Comunitária Educativa e Social de Na-
talândia (ACESNA), no Município de Natalândia – MG;

26 – Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Moita Bonita/Sergipe, no Município de Moita Bonita – SE;

27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Tu-
riaçú, no Município de Turiaçú – MA;

28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Brunópolis, no Município de Brunópolis – SC;

29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária São Judas Tadeu, no Município 
de Ibiassucê – BA;

30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Baraúna, no Município de Baraúna – PB;

31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo, no 
Município de Tio Hugo – RS;

32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação de Difusão Comunitária Nova Vida, no Muni-
cípio de São José da Vitória – BA;

33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária e Rural do Cruzeiro da Queima-
da, no Município de Irará – BA;

34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Pesquisa 
e Cultura Mipibuense, no Município de São José do 
Mipibu – RN; e

35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 – 
Associação de Moradores e Agricultores da Comuni-
dade União do Rio Preto da Eva, no Município de Rio 
Preto da Eva – AM.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 369/2010 – MC

Brasília, 24 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a União Social do Jardim Santana e Adjacências, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, ex-
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.002870/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 458, DE 19 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53830.002.870/98 
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1914 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à União Social do 
Jardim Santana e Adjacências, com sede na Rua Dr. 
José Guilherme Eiras, nº 66, no Município de São 

Paulo, Estado de São Paulo, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º30’12”S e longitude em 
46º26’10”W, utilizando a frequência de 87,5 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 355, DE 2011 

(Nº 260/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento de São Bento de Caldas para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Rita de Caldas, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Desenvol-
vimento de São Bento de Caldas para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita 
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 740, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 – 
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva 
Mosqueiro, no Município de Belém – PA;

2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 – 
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no 
Município de São Paulo – SP;

3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária, Cultural e de Comunicação 
Social Guglielmo Marconi, no Município de Venha 
Ver – RN;

4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural 
Santanense, no Município de Riacho de Santana – RN;

5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Afuá – ASCOA, no Município de Afuá – PA;

6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Co-
munidade Famense de Rádio, no Município de Fama 
– MG;

7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 – 
Associação de Rádio Comunitária de Terra Nova, no 
Município de Terra Nova – PE;

8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 – 
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa 
FM, no Município de São Gabriel – RS;

9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – As-
sociação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Mon-
tenegro, no Município de Montenegro – RS;

10 – Portaria nº 519, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Catolé do Rocha, no Município de Catolé do Ro-
cha – PB;

11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no 
Município de Pinhal da Serra – RS;

12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Comunicação 
do Chuí, no Município de Chuí – RS;

13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo de 
Oscar Bressane, no Município de Oscar Bressane – SP;

14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 – 
Fundação Maria Alves Lima, no Município de Teresi-
na – PI;

15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação 
Social, no Município de Trindade do Sul – RS;

16 – Portaria nº 537, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no Município 
de Orós – CE;

17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Educação e Cultura de 
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no Município de 
Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto, 
no Município de Floriano Peixoto – RS;

19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos 
do Vale, no Município de Canudos do Vale – RS;

20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Pom-
peia – ACUDICOP, no Município de Dilermando de 
Aguiar – RS;

21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses, 
no Município de Chapada Gaúcha – MG;

22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São 
Bento das Caldas, no Município de Santa Rita de Cal-
das – MG;

23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária Educativa Cristã, no Municí-
pio de Goianá – MG;

24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária, 
no Município de Alvorada – RS;

25 – Portaria nº 588, de 24 de junho de 2010 
– Associação Comunitária Educativa e Social de Na-
talândia (ACESNA), no Município de Natalândia – MG;

26 – Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade 
de Moita Bonita/Sergipe, no Município de Moita Bo-
nita – SE;

27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Tu-
riaçú, no Município de Turiaçú – MA;

28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Brunópolis, no Município de Brunópolis – SC;

29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária São Judas Tadeu, no Município 
de Ibiassucê – BA;

30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Baraúna, no Município de Baraúna – PB;

31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo, no 
Município de Tio Hugo – RS;

32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação de Difusão Comunitária Nova Vida, no Muni-
cípio de São José da Vitória – BA;
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33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária e Rural do Cruzeiro da Queima-
da, no Município de Irará – BA;

34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Pesquisa 
e Cultura Mipibuense, no Município de São José do 
Mipibu – RN; e

35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 – 
Associação de Moradores e Agricultores da Comuni-
dade União do Rio Preto da Eva, no Município de Rio 
Preto da Eva – AM.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 529/2010 – MC

Brasília, 30 de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de De-
senvolvimento de São Bento de Caldas, no Município 
de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, ex-
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.005698/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 576, DE 23 DE JUNHO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.000.005.698/06 e do PARECER/
MC/CONJUR/MGT/Nº 1682 – 1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento de São Bento de Caldas, 
com sede na Praça Uriel Alvim – nº 127 – Distrito de 
São Bento de Caldas, no Município de Santa Rita de 
Caldas, Estado de Minas Gerais, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º07’54”S e longitude em 
46º18’45”W, utilizando, a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 356, DE 2011 

(Nº 267/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Quatituba para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itueta, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 317, de 30 de março de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Quatituba 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itueta, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, autorizações outorgadas 
às entidades abaixo relacionadas para executarem, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviços de radiodifusão comunitária, conforme 
os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-
cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural e Assistencial ao Menor de 
Capitão Andrade, no Município de Capitão Andra-
de – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;
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30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 
– Associação Painense de Rádio, no Município de 
Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação Cultural de Salwanó-
polis, no Município de Santa Maria das Barreiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 214/2010 – MC

Brasília, 23 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária de Quatituba, no 
Município de Itueta, Estado de Minas Gerais, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi-
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.065765/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 317, DE 30 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53.000.065.765/2005 e 
do PARECER/MC/CONJUR/JSS/Nº 0801 – 1.08/2008, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Quatituba, com sede na Rua Santo Antônio, 
nº 600, Distrito de Quatituba, no Município de Itueta, 

191ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 47641 

Estado de Minas Gerais, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19º24’43”S e longitude em 
41º14’40”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 357, DE 2011 

(Nº 269/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Senadorense 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Senador José Bento, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Senadorense 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Senador José Bento, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM NO 749, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 6 de junho de 2005 – As-
sociação Comunitária Sãojoanense Cultural e Edu-

cacional de Radiodifusão, no Município de São João 
Nepomuceno – MG;

2 – Portaria nº 447, de 11 de outubro de 2005 – 
Associação Sardoaense – Comunitária, Social e Cul-
tural Santo Antônio, no Município de Sardoá – MG;

3 – Portaria nº 685, de 6 de dezembro de 2007 – 
Associação Municipal Organizada de Barão do Monte 
Alto, no Município de Barão do Monte Alto – MG;

4 – Portaria nº 865, de 19 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Sociedade Beneficência Vida 
Nova, no Município de Novo Alegre – TO;

5 – Portaria nº 1.146, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores Deputado Luís 
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM, no Município 
de Salvador – BA;

6 – Portaria nº 683, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Novaboavistense de Radiodifusão Co-
munitária, no Município de Nova Boa Vista – RS;

7 – Portaria nº 168, de 24 de março de 2010 – 
Associação Araxaense das Donas de Casa, no Muni-
cípio de Araxá – MG;

8 – Portaria nº 226, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Ami-
gos da Terra de Paulo Frontin, no Município de Paulo 
Frontin – PR;

9 – Portaria nº 228, de 25 de março de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Alternativa de Jordânia, 
no Município de Jordânia – MG;

10 – Portaria nº 229, de 25 de março de 2010 – 
Associação Manancial das Águas Quentes, no Muni-
cípio de Caldas Novas – GO;

11 – Portaria nº 232, de 25 de março de 2010 
– Associação Comunitária Cultural Bom Sucesso, no 
Município de Bom Sucesso do Sul – PR;

12 – Portaria nº 233, de 25 de março de 2010 
– Associação Cultural e Social de Novo Cruzeiro, no 
Município de Novo Cruzeiro – MG;

13 – Portaria nº 242, de 26 de março de 2010 – 
Associação de Moradores Amigos da Radiodifusão e 
Cultura, no Município de São João Batista – SC;

14 – Portaria nº 244, de 26 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Nova Betel FM, no Município 
de Rio de Janeiro – RJ;

15 – Portaria nº 286, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Aposentados, Pensionistas, Defi-
cientes Físicos e Idosos do Município de Taiobeiras, 
no Município de Taiobeiras – MG;

16 – Portaria nº 287, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Assistencial ao Menor de Capi-
tão Andrade, no Município de Capitão Andrade – MG;

17 – Portaria nº 294, de 30 de março de 2010 
– Associação dos Moradores da Comunidade de Ma-
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rianópolis – AMCM, no Município de Marianópolis do 
Tocantins – TO;

18 – Portaria nº 296, de 30 de março de 2010 – 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza, 
no Município de Macaíba – RN;

19 – Portaria nº 297, de 30 de março de 2010 – 
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, no Mu-
nicípio de Itacuruba – PE;

20 – Portaria nº 298, de 30 de março de 2010 – 
Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno, na 
cidade de Guará I – DF;

21 – Portaria nº 301, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural Nova FM, no Mu-
nicípio de Arceburgo – MG;

22 – Portaria nº 307, de 30 de março de 2010 
– Associação Cultural de Jaceaba, no Município de 
Jaceaba – MG;

23 – Portaria nº 317, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Quatituba, no Município 
de Itueta – MG;

24 – Portaria nº 318, de 30 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta, 
no Município de Central de Minas – MG;

25 – Portaria nº 332, de 13 de abril de 2010 – 
Organização Não Governamental Guaranésia Viva, no 
Município de Guaranésia – MG;

26 – Portaria nº 346, de 15 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperan-
ça – ACECBE, no Município de Boa Esperança – ES;

27 – Portaria nº 394, de 28 de abril de 2010 – 
Fundação de Assistência à Família Antonio Correa de 
Lima – FUAFA, no Município de Irituia – PA;

28 – Portaria nº 396, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Brazlândia 
– ARCOBRAZ, na cidade de Brazlândia – DF;

29 – Portaria nº 397, de 29 de abril de 2010 – As-
sociação Comunitária Cristão Lajinhense, no Município 
de Lajinha – MG;

30 – Portaria nº 398, de 29 de abril de 2010 – 
Associação Comunitária Getsêmane de Radiodifusão, 
no Município de Rolim de Moura – RO;

31 – Portaria nº 412, de 5 de maio de 2010 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCO-
MA, no Município de Maracajú – MS;

32 – Portaria nº 415, de 6 de maio de 2010 – Asso-
ciação Painense de Rádio, no Município de Pains – MG;

33 – Portaria nº 422, de 7 de maio de 2010 – 
Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária de 
Buritizeiro – MG, no Município de Buritizeiro – MG;

34 – Portaria nº 435, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras, no 
Município de Monte das Gameleiras – RN;

35 – Portaria nº 438, de 13 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural Tempo de Paz, no 
Município de Porto Velho – RO;

36 – Portaria nº 439, de 13 de maio de 2010 – 
Centro Jovem de Ação Comunitária CEJAC, no Muni-
cípio de Curralinhos – PI;

37 – Portaria nº 440, de 13 de maio de 2010 
– Associação Cultural de Gravatal, no Município de 
Gravatal – SC;

38 – Portaria nº 452, de 18 de maio de 2010 – As-
sociação Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
de Ipueiras, no Município de Ipueiras – CE;

39 – Portaria nº 453, de 18 de maio de 2010 
– Associação Cultural Rafardense, no Município de 
Rafard – SP;

40 – Portaria nº 457, de 19 de maio de 2010 – 
Associação Casa da Cidade, no Município de São 
Paulo – SP;

41 – Portaria nº 459, de 20 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Senadorense, no Município 
de Senador José Bento – MG;

42 – Portaria nº 460, de 20 de maio de 2010 – 
Associação dos Amigos de Rio Doce, no Município de 
Rio Doce – MG;

43 – Portaria nº 476, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária Cidade Viva, no Município de 
Parazinho – RN;

44 – Portaria nº 478, de 21 de maio de 2010 – 
Associação de Radiodifusão Goianinha FM, no Muni-
cípio de Goianinha – RN;

45 – Portaria nº 479, de 21 de maio de 2010 – 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural de 
Salwanópolis, no Município de Santa Maria das Bar-
reiras – PA; e

46 – Portaria nº 639, de 6 de julho de 2010 – As-
sociação Comunitária Mais Cidadania, no Município de 
Livramento de Nossa Senhora – BA.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 385/2010 – MC

Brasília, 28 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Senadorense, no 
Município de Senador José Bento, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
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manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.006067/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 459, DE 20 DE MAIO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53.000.006.067/2005 e 
do PARECER/MC/CONJUR/JSS/Nº 1100 – 1.08/2008, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Senadorense, com sede na Rua Dr. João 
Beraldo, nº 340, Centro, no Município de Senador José 
Bento, Estado de Minas Gerais, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º09’52”S e longitude em 
46º10’43”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro 
de Estado das Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 358, DE 2011 

(Nº 302/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Transamérica de São 
Paulo Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 186, de 24 de março de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a per-
missão outorgada à Rádio Transamérica de São Paulo 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 751, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.567, de 22 de novembro de 2002 
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;

2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007 
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concór-
dia – SC;

3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 – 
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamen-
te outorgada à FM Record S.A., no Município de São 
Paulo – SP;

4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no Muni-
cípio de Manhumirim – MG;
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5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 – 
Fundação Brasil 2000, no Município de São Paulo – SP;

6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009 
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no Município de 
Piraí – RJ;

7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 – 
Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à 
Rádio Doce Vale Ltda., no Município de Taquari – RS;

8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Campinas Ltda., no Município de 
Campinas – SP;

9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 – 
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no Município 
de Uberlândia – MG;

10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010 
– Rádio FM Clube Um Ltda., no Município de Tupan-
ciretã – RS;

11 – Portaria nº 186, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no Município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no Município de Cuia-
bá – MT;

13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 – 
Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um 
Ltda., no Município do Rio de Janeiro – RJ;

14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 – 
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no Muni-
cípio de Vitória – ES;

15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010 
– Rádio Clube de Valença Ltda., no Município de Va-
lença – RJ;

16 – Portaria nº 198, de 24 de março de 2010 – 
Rauland Belém Som Ltda., no Município de Belém – PA;

17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 – 
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente 
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no Município de 
Florianópolis – SC;

18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 – 
Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., originalmente 
outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., no Municí-
pio de Taubaté – SP;

19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Zé Ltda., no Município de Resende – RJ;

20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 – 
Rádio Santanense FM Stereo Ltda., no Município de 
Santana do Livramento – RS;

21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – 
Litoral Radiodifusão Ltda., originariamente outorga-
da à Rádio Transrio Ltda., no Município de Arraial do 
Cabo – RJ;

22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 – Rá-
dio Maringá FM Ltda., no Município de Maringá – PR;

23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – So-
ciedade Rádio Princesa Ltda., no Município de Fran-
cisco Beltrão – PR;

24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente 
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no Município de 
Blumenau – SC;

25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 – Rá-
dio Club de Palmas Ltda., no Município de Palmas – PR;

26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
São Paulo – SP;

27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no Município de 
Alegrete – RS;

28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda., no Município 
de Mogi Guaçu – SP;

29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 – 
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no Município de 
Porto Alegre – RS;

30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 – 
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda., no Município de 
Piratini – RS;

31 – Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no Município 
de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Imprensa S/A, no Município de Rio de Janeiro – RJ;

33 – Portaria nº 368, de 19 de abril de 2010 – Vip 
Rádio e Televisão Ltda., originalmente outorgada à Art 
Stúdio Rádio Difusão, no Município de Itanhaém – SP;

34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Jornal de Ubatã Ltda., no Município de Ubatã – BA;

35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rá-
dio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio 
Tingui Ltda., no Município de Curitiba – PR;

36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 – 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no Município de Ruy 
Barbosa – BA;

37 – Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 – 
Rádio Palmeira FM Ltda., no Município de Palmeira 
dos Índios – AL;

38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no 
Município de Presidente Prudente – SP;

39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stereo Ltda., no 
Município de Petrolina – PE;

40 – Portaria nº 441, de 13 de maio de 2010 – 
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no Município 
de Farroupilha – RS;
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41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 – 
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no Município de 
Santa Rosa – RS; e

42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 – 
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada 
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão 
Ltda., no Município de Parati – RJ.

Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 367/2010 – MC

Brasília, 24 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo nº 53000.018332/2004, acompanhado de 
Portaria, que renova permissão outorgada à Rádio 
Transamérica de São Paulo Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, por dez anos, a partir de 
1º de maio de 2004.

2. A permissão foi conferida pela Portaria MJNI 
nº 167-B, de 11 de abril de 1962 e, renovada pela 
Portaria nº 259, de 16 de maio de 2001, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 12 de junho de 2001, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 834, de 2005, 
publicado no Diário Oficial da União em 29 de julho 
de 2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 186, DE 24 DE MARÇO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.018332/2004, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 1º de maio de 2004, a permissão outorgada à 
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., pela Portaria 
MJNI nº 167-B, de 11 de abril de 1962 e, renovada pela 
Portaria nº 259, de 16 de maio de 2001, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 12 de junho de 2001, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 834, de 2005, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 29 de julho 
de 2005, para explorar, sem direito de exclusividade, o 
serviço de radiodifusão sonora, em frequência modula-
da, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 359, DE 2011 

(Nº 315/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Sanraimundense de Comuni-
cação para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Raimundo 
Nonato, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.070, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Sanraimundense de Comu-
nicação para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 932, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 152, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária Alto Ituêto (ACAI) de Ra-
diodifusão, no Município de Santa Rita do Ituêto – MG;

2 – Portaria nº 169, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
de Lago Verde Maranhão, no Município de Lago Ver-
de – MA;

3 – Portaria nº 935, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural Comunitária Novo Maracanã, 
no Município de Campinas – SP;

4 – Portaria nº 936, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Manancial FM de Radiodifusão Comu-
nitária, no Município de Ubatuba – SP;

5 – Portaria nº 956, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Rádio 
Real – FM, no Município de Piratininga – SP;

6 – Portaria nº 973, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Rádio Comunitária Arena FM, no Muni-
cípio de Fernandópolis – SP;

7 – Portaria nº 974, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural Comunitária Torre de Pedra, no 
Município de Torre de Pedra – SP;

8 – Portaria nº 1.014, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Cultural Morungaba, no Município 
de Morungaba – SP;

9 – Portaria nº 1.041, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Comunicação de 
Tunápolis, no Município de Tunápolis – SC;

10 – Portaria nº 1.045, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Comunitária Pontal do Sul e Norte de Ita-
pitanga – ASCOMP, no Município de Itapitanga – BA;

11 – Portaria nº 1.047, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária Cordeirense, no Mu-
nicípio de São José dos Cordeiros – PB;

12 – Portaria nº 1.051, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação de Desenvolvimento Social e Co-
municação Comunitária de Caiçara Distrito de Cruz, 
no Município de Cruz – Vila Caiçara – CE;

13 – Portaria nº 1.063, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária Rádio Gêneses FM 
de Campos dos Goytacazes, no Município de Campos 
dos Goytacazes – RJ;

14 – Portaria nº 1.066, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária do Bairro Arthur Ca-
taldi, no Município de Barra do Piraí – RJ;

15 – Portaria nº 1.070, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Sanraimundense de Comunicação, 
no Município de São Raimundo Nonato – PI;

16 – Portaria nº 1.078, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Comunicação de 

Nova Petrópolis (ACINOVA), no Município de Nova 
Petrópolis – RS;

17 – Portaria nº 1.079, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Sinimbuense para o Desenvolvimento 
Cultural – ASSINDESC, no Município de Sinimbu – RS;

18 – Portaria nº 1.089, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação do Movimento de Radiodifusão 
de São Valério do Sul, no Município de São Valério 
do Sul – RS;

19 – Portaria nº 1.097, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação dos Moradores de São Miguel do 
Passa Quatro, no Município de São Miguel do Passa 
Quatro – GO;

20 – Portaria nº 1.105, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Social e Beneficente Distrital, no 
Município de Ananindeua– PA;

21 – Portaria nº 1.131, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Arte e Cultura de Maiquinique, no 
Município de Maiquinique – BA;

22 – Portaria nº 1.133, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária São Dominguense 
de Comunicação e Lazer – ACSDCL, no Município de 
São Domingos – BA;

23 – Portaria nº 1.143, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária Canabravense de 
Desenvolvimento Sócio Cultural – ACCADESC, no 
Município de São João da Canabrava – PI;

24 – Portaria nº 1.165, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Cultural Comunitária Douradoqua-
rense – ACCD, no Município de Douradoquara – MG;

25 – Portaria nº 1.176, de 30 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária Querência – ACQUER, 
no Município de Querência – MT;

26 – Portaria nº 1.210, de 30 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Rádio Capitão Ger-
vásio Oliveira – ACRACGEO, no Município de Capitão 
Gervásio Oliveira – PI;

27 – Portaria nº 131, de 25 de março de 2009 – 
Associação Cultural de Paulo Bento, no Município de 
Paulo Bento – RS;

28 – Portaria nº 158, de 14 de abril de 2009 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Guarda dos 
Ferreiros, no Município de São Gotardo – MG;

29 – Portaria nº 165, de 14 de abril de 2009 – 
Associação Comunitária Itamontense de Radiodifusão, 
no Município de Itamonte – MG;

30 – Portaria nº 209, de 22 de abril de 2009 – As-
sociação de Rádio Difusão Comunitária Educativa de 
Pedras Grandes, no Município de Pedras Grandes – SC;

31 – Portaria nº 282, de 14 de maio de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Concór-
dia, no Município de Concórdia – SC;
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32 – Portaria nº 284, de 14 de maio de 2009 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura Luta e 
Liberdade, no Município de Sebastião Laranjeiras – BA;

33 – Portaria nº 289, de 14 de maio de 2009 – 
Associação Liberdade e Trabalho Pela Cultura de Al-
tinópolis, no Município de Altinópolis – SP;

34 – Portaria nº 290, de 14 de maio de 2009 – 
Associação Comunitária de São Luiz do Norte, no 
Município de São Luiz do Norte – GO;

35 – Portaria nº 325, de 28 de maio de 2009 – 
Associação dos Moradores do Bairro Bom Jesus, no 
Município de Axixá do Tocantins – TO;

36 – Portaria nº 327, de 28 de maio de 2009 – 
Associação Comunitária Radiodifusora Voz do Povo 
FM, na região administrativa do Guará – DF;

37 – Portaria nº 328, de 28 de maio de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiranga 
de Goiás, no Município de Ipiranga de Goiás – GO;

38 – Portaria nº 330, de 28 de maio de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária São Valentinense, no 
Município de São Valentim – RS;

39 – Portaria nº 333, de 29 de maio de 2009 – 
Rádio Difusora Comunitária do Sul de Minas, no Mu-
nicípio de São José do Alegre – MG;

40 – Portaria nº 351, de 12 de junho de 2009 – 
Associação Cultural, Esportiva e Artesanal de Cara-
pajó, no Município de Cametá – PA;

41 – Portaria nº 352, de 12 de junho de 2009 – 
Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifu-
são Para a Promoção da Cultura, Artes e Educação, 
no Município de Águia Branca – ES;

42 – Portaria nº 356, de 12 de junho de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação Popular 
de Palhano – ACCPP, no Município de Palhano – CE;

43 – Portaria nº 358, de 12 de junho de 2009 – 
Associação de Lazer União e Cultura de Capela de 
Santana, no Município de Capela de Santana – RS;

44 – Portaria nº 365, de 16 de junho de 2009 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Mateiros, 
no Município de Mateiros. – TO;

45 – Portaria nº 367, de 16 de junho de 2009 – 
Associação de Moradores do Conjunto Hawthorne, no 
Município de Peabiru – PR;

46 – Portaria nº 415, de 13 de julho de 2009 – 
ONG – Instituto Nossa Senhora de Nazaré de Educa-
ção, Esporte e Lazer de Barcarena Pará – INSNEELB, 
no Município de Barcarena – PA;

47 – Portaria nº 430, de 23 de julho de 2009 – 
Associação de Rádio Comunitária de Dom Corrêa, no 
Município de Manhuaçu – MG;

48 – Portaria nº 438, de 28 de julho de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Viadutense, no Mu-
nicípio de Viadutos – RS;

49 – Portaria nº 559, de 13 de agosto de 2009 
– Associação Cultural e Comunitária Aliança FM, no 
Município de Aliança – PE; e

50 – Portaria nº 563, de 13 de agosto de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Nova Era, 
no Município de Caçapava do Sul – RS;

Brasília, 19 de novembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 274/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Sanraimundense de Comunicação, 
no Município de São Raimundo Nonato, Estado do 
Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000438/2004, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.070, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
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2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53100.000438/2004 e 
do PARECER/MC/CONJUR/JSN/Nº 1784 – 1.08/2008, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Sanrai-
mundense de Comunicação, com sede à Praça Padre 
Francisco Freiria, nº 1.415, Bairro Aldeia, no Município 
de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09º00’50”S e longitude em 
42º42’38”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 348 
a 359, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.379, DE 2011

Of./GSL/139/11

Brasília, 16 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, infor-

mo que por motivo de força maior não irei à reunião 
do EuroLat, a realizar-se neste mês de novembro em 
Bruxelas, na Bélgica. Sendo assim, solicito-lhe a adoção 
das providências necessárias para o cancelamento do 

Requerimento por mim anteriormente apresentado no 
qual peço a devida licença para participar do evento, 
entre os dias 20 a 23 do corrente, baseado no art. 39 
do Regimento Interno.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Cícero Lucena, Senador.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.380, DE 2011

Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno, a necessária autoriza-
ção para desempenhar missão oficial no exterior, por 
ocasião de convite formulado pela Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle do Senado Federal, para participar da COP 
17 (Conferência das Partes da UNFCCC), no período 
compreendido entre 2 a 6 de dezembro de 2011, em 
Durban/África do Sul, a qual tem como objetivo ava-
liar o progresso em lidar com as mudanças climáticas 
do planeta.

Em cumprimento, ainda, ao que determina o art. 
39, inciso I, também do Regimento Interno do Senado 
Federal, comunico que estarei ausente do País no pe-
ríodo compreendido entre 2 a 6 de dezembro de 2011.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2011. – 
Senador Aníbal Diniz, PT/AC.

REQUERIMENTO Nº 1.381, DE 2011

Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do 
Senado Federal c/c o art. 14, § 2º, da Resolução nº 1 
de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da Casa, 
no período de 20 a 24 de novembro de 2011, com o 
fim de participar, na qualidade de membro do Parla-
mento do Mercosul, de reunião da Mesa Diretiva, das 
Comissões Permanentes e do Grupo de Trabalho Mi-
gração EU-ALC da Assembléia Parlamentar Eurolati-
noamericana – EUROLAT, a realizar-se de 21 a 23 de 
novembro de 2011, em Bruxelas, na Bélgica.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do RISF, 
que estarei ausente do País entre os dias 17 a 27 de 
novembro de 2011.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2011. – 
Senador Roberto Requião, PMDB/PR.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 423, 
de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera 
a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, para equipa-
rar a pesca à atividade agropecuária bem como para 
dispor sobre o trabalho dos pescadores profissionais 
na atividade pesqueira industrial e o contrato de par-
ceria na pesca artesanal.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto 
de Lei do Senado nº 423, de 2009, vai à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Pela ordem de inscrição, falará a Senadora 
Vanessa Grazziotin, em permuta com o Senador Fle-
xa Ribeiro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sim, Sr. Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero dar o meu 
testemunho de que V. Exª é a primeira inscrita para 
uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Vou falar pela Liderança, Senador, mas lhe 
agradeço.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela Liderança. Eu vou seguir a minha ordem, já que 
sou o quinto inscrito como orador.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Permanecerá como orador inscrito. Obrigada, 
Senador Suplicy.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
em permuta com o Senador Flexa Ribeiro. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, é um pra-
zer estar na sessão dirigida, no dia de hoje, por V. Exª.

Srª Presidenta, venho à tribuna para relatar, de 
forma bem resumida, porque o tempo assim exige, as 
atividades que realizamos em Cuba, em decorrência 
de uma viagem recente que fiz àquele país. Estive em 
Cuba durante três dias, participando de atividades ex-
tensas, Srª Presidenta. 

Tive oportunidade, como coordenadora do Grupo 
Parlamentar Brasil-Cuba, de ter uma importante reu-
nião, uma importante conversa com várias autoridades 
cubanas, entre as quais eu destacaria o Presidente 
do Parlamento daquele país, Deputado Alarcon. Tive-

mos uma conversa profunda a respeito das relações 
culturais, comerciais entre os nossos países e, princi-
palmente uma conversa muito importante, elucidativa 
a respeito das transformações, das mudanças que 
aquele país vem vivenciando.

É do conhecimento de todos que, no último mês 
de abril, o Partido Comunista de Cuba realizou um 
congresso que aprovou uma série de mudanças que 
deveriam ser operadas naquele país e o Presidente 
Raúl Castro, desde o mês de abril, vem aprovando 
inúmeras resoluções, juntamente com o parlamento 
cubano, inúmeras medidas que vão levar a algumas 
transformações muito importantes, não só para a vida 
do país, como também para a vida dos cubanos.

E uma pessoa, quando retornei, me perguntava: 
“Como está Cuba? Como está aquele país?”. E eu di-
zia o seguinte: a impressão que tenho quando visito 
Cuba, e não é a primeira vez, é de que aquele país 
está aprendendo, é uma jovem criança de 52 anos de 
idade. Aprendendo muitas vezes com os próprios er-
ros, com as dificuldades, enfrentando as dificuldades. 

E aí quero destacar algumas coisas. Em 1959, 
quando Cuba fez a sua revolução, dirigida, entre ou-
tros, por Fidel Castro, Cuba era um país teoricamente 
independente, que havia conquistado a sua indepen-
dência, tardiamente, levando-se em conta a indepen-
dência conquistada por outros países do continente 
americano e caribenho. 

Mas, mesmo após conquistar sua independência, 
Cuba viveu sob o jugo norte-americano durante muito 
tempo, submissa àquele país. Todos sabemos que Cuba 
era uma ilha que servia de cassino para a burguesia 
norte-americana. A ditadura de Fulgêncio provocou 
inúmeros males àquela população. E Cuba fez a sua 
revolução e procurou trilhar o seu próprio caminho, 
com soberania, com independência e, principalmente, 
tendo como norte, como rumo a premissa do socialis-
mo, que é a construção de uma sociedade de iguais. 

Talvez aquele país, durante todo o período... E é 
bom que se diga, e quero destacar com muita força: 
são 52 anos, Senador Suplicy, V. Exª sabe disso, re-
sistindo, procurando construir um país e enfrentando, 
sendo obrigado a enfrentar um bloqueio econômico 
criminoso – eu digo criminoso porque ele desrespei-
ta todos os princípios mais elementares dos direitos 
humanos – um bloqueio econômico praticado pelos 
Estados Unidos e que há quase duas décadas vem 
sendo condenado pela Assembleia das Organizações 
Unidas, da ONU, e, apesar de a ONU condenar e pedir 
o fim do bloqueio, em vez de o bloqueio acabar, ele é 
cada vez mais reforçado. 

Srª Presidente, não é fácil um país daquele tama-
nho, com aquelas necessidades, vizinho dos Estados 
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Unidos, viver sob esse bloqueio, que é criminoso, que 
faz com que eles não possam acessar medicamentos, 
alimentos, fazer acordos com empresas, com países, 
visto que, em decorrência da legislação norte-america-
na – Helms-Burton, por exemplo – países ou empresas 
que promovam qualquer tipo de intercâmbio ou rela-
cionamento com Cuba podem também estar sujeitos 
às sanções norte-americanas. Mas o país resiste. En-
frentou a sua maior dificuldade talvez na década de 90, 
quando caiu a União Soviética, que, todos sabemos, 
tinha uma proximidade muito forte com Cuba, caiu o 
Leste Europeu. E Cuba e o povo cubano viveram o pe-
ríodo mais crítico da sua vida, passando necessidade, 
inclusive. Mas é um povo que entende que eles é que 
estão conduzindo o seu próprio regime. Apesar de que, 
quando abrimos qualquer meio de comunicação, mui-
tos dos meios de comunicação, da mídia, da impren-
sa brasileira, que representam interesses poderosos, 
referem-se a Cuba como uma ditadura.

O Congresso agora, Senador Taques, reuniu mi-
lhões de pessoas, milhões; ouviu milhões de pessoas 
– ouviu milhões de pessoas – que tiveram oportuni-
dade de falar, de reclamar. E eles estão promovendo 
mudanças profundas, abrindo o mercado. Aprovaram, 
naquele país, uma lei muito semelhante à nossa, Se-
nador Taques, a lei do micro e pequeno empreende-
dor, em que as pessoas vão poder ser proprietárias do 
seu próprio negócio. Para a gente que vive distante da 
ilha, parece algo superficial, mas o impacto que isso 
terá naquele país será muito forte. O impacto vai ser 
impressionante.

Tive a oportunidade não só de me reunir com o 
Presidente e Deputado Alarcon, Presidente do parla-
mento daquele país, mas de fazer algumas visitas im-
portantes e ver a recuperação da cidade de Havana, 
que conta com o apoio, não expressivo, mas conta com 
o apoio da Unesco. É um Patrimônio da Humanidade 
o centro velho de Havana. Tive a oportunidade de ir a 
uma cooperativa agrícola e fiquei impressionada. Fa-
lávamos com os agricultores e com os engenheiros 
agrônomos, com médicos veterinários. É fantástico 
o capital humano, a preparação acadêmica daquele 
povo. É algo fenomenal. O que lhes falta são recursos 
para poder modernizar a sua produção.

Fiquei muito feliz. Um dia antes de voltar ao Brasil, 
tomei conhecimento, em uma reunião que tive com o 
Embaixador do Brasil naquele país, que estava che-
gando lá o Ministro do Desenvolvimento Agrário, para 
discutir com o Governo de Cuba quais as parcerias e 
os acordos que poderiam ser promovidos entre esses 
dois países. A presença brasileira lá é importante, é 
forte. O BNDES, por exemplo, financia a construção 
de um porto importante, que é o Porto de Mariel, Srª 

Presidenta. Há um relacionamento, um intercâmbio 
muito importante.

O Ministro Padilha esteve alguns dias visitando 
também Cuba e lá assinou alguns convênios. Entre 
eles, a possibilidade de o Brasil implantar, no Sistema 
Único de Saúde, um medicamento produzido que com-
bate o pé diabético. Sabemos que, infelizmente, uma 
parte expressiva e significativa de brasileiros e brasi-
leiras acometidos dessa doença tem seus membros 
inferiores amputados, e a introdução desse medica-
mento, desenvolvido em laboratório de biotecnologia 
cubana, impede a amputação de membros inferiores, 
em 80% a 95% dos casos. Então, esse medicamento 
está tendo o seu trâmite sanitário em desenvolvimento, 
para que possa ser introduzido no Brasil. 

Falando da visita do Ministro Padilha, falando do 
desenvolvimento na área de medicamentos da saúde 
de Cuba, quero dizer que vivemos um problema que 
precisamos enfrentar, Senador Suplicy: vários jovens 
brasileiros, meninos e meninas, estão naquele País 
estudando medicina, financiados totalmente pelo go-
verno cubano, numa ação que é de solidariedade entre 
os povos. Existem jovens do mundo inteiro estudando 
em Cuba, e é uma forma de eles mostrarem que não 
estão fechados ao mundo, que eles estão abertos ao 
mundo. E esses jovens sofrem muito quando voltam 
ao Brasil, porque não têm a possibilidade de ter o seu 
diploma reconhecido. Todas as vezes em que o Minis-
tério da Saúde, o Ministério da Educação, os Estados 
brasileiros, as universidades procuram fórmulas de 
revalidar diplomas, lá vêm os médicos, através de seu 
Conselho Federal, sendo contra isso e dizendo que não 
é ético e que eles não teriam capacidade.

O que não é ético, Srª Presidente, é existirem 
municípios no Brasil que não contam com um médico 
sequer. Isso não é ético por parte dos médicos brasilei-
ros que não aceitam viver em municípios como Pauini 
no meu Estado, como Tapauá. Não aceitam, porque 
tais municípios estão muito longe da civilização. O que 
não é ético é os médicos não aceitarem esse tipo de 
trabalho e não permitirem que aqueles que estudam 
em outros países, como os brasileiros que estudam 
em Cuba, trabalhem nessas localidades.

Além desse fato, há um outro aspecto que vamos 
trabalhar muito, que se refere aos cinco jovens cubanos 
que estão presos nos Estados Unidos. Um teve a liber-
dade declarada, mas liberdade vigiada. Proibido que 
está de voltar em Cuba, é obrigado a viver na Flórida 
pelo menos pelos próximos dois anos. São pessoas 
que não cometeram um único crime. A única coisa que 
fizeram foi investigar ação de terroristas comprovada-
mente, e, graças ao trabalho desses cinco que estão 
presos injustamente nos Estados Unidos, várias ações 
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de terroristas puderam ser abortadas. Mas eles estão 
presos injustamente.

Cabe a nós também, brasileiros e brasileiras, a 
mesma solidariedade àquele povo. Nós defendemos 
os direitos humanos para todos. Não é justo que man-
tenham-se presas pessoas que nada fizeram. Ao con-
trário, enquanto estão presos, Posada Carriles, esse, 
sim, responsável pela morte de mais de 60 pessoas 
na queda de um avião, sem falar nos outros atentados, 
anda solto pelas ruas de Miami.

Se a Srª Presidente me permite, apenas para 
concluir, eu gostaria de conceder o aparte ao Senador 
Eduardo Suplicy.

Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zada Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª, como pre-
sidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, desenvol-
veu essas ações muito importantes nessa sua viagem 
recente de três dias a Cuba. E V. Exª nos salienta ele-
mentos importantes sobre o desenvolvimento de Cuba, 
que está em um aprendizado como se fosse um jovem 
país que vai aprendendo com os erros, as dificulda-
des e as limitações que teve pela frente. V. Exª, ainda 
hoje pela manhã, contava-me algumas coisas que 
têm acontecido ali, já que cubanos agora podem, por 
exemplo, adquirir apartamentos, adquirir automóveis 
e tudo de uma maneira diferente do que até há pou-
co acontecia. Quero solidarizar-me com os objetivos 
que V. Exª apontou. Primeiro, que seja reconhecido 
o diploma daqueles estudantes brasileiros que estão 
em Cuba, realizando curso de medicina. Acredito que, 
salvo engano, a Universidade do Ceará promoveu um 
pequeno curso e exame de adaptação, para que eles 
passem a ter o reconhecimento. Espero que o Ministé-
rio da Saúde e da Educação logo harmonizem algo no 
sentido de que esses jovens possam logo exercer a sua 
profissão, com reconhecimento aqui por todos aqueles 
que são da área da saúde, inclusive, com o objetivo de 
irem aos lugares longínquos e mais dispersos, onde, 
por vezes, faltam médicos. Que eles possam realizar 
esse trabalho. Também quero me solidarizar à causa 
de liberdade desses cinco cubanos. Nós temos hoje a 
oportunidade de ler, em um livro recém-publicado de 
Fernando Morais, a história desses cinco cubanos...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Maravilhoso livro, não é Senador? Os Últimos 
Soldados da Guerra Fria. Seria importante que todo 
brasileiro e brasileira pudesse ler esse livro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Exato. 
E ali poderemos compreender por que esse anseio é 
legítimo, e que eles possam receber a anistia. E avalio 
que, inclusive, isso seria um passo muito significativo 

para a aproximação dos Estados Unidos em relação a 
Cuba. Espero que o Presidente Barack Obama, quem 
sabe com alguns sinais adicionais, possa, inclusive, 
acabar de vez com o bloqueio Brasil-Cuba. Permita-
-me que eu fale, porque, entre esses sinais... Sei que 
V. Exª está a par. Aqui o nosso Embaixador de Cuba 
tem tido até dificuldade de conversar comigo, mas 
ele sabe que falo como um amigo de Cuba. E oxalá 
que, como sinal dessa maior democratização, dessa 
libertação de Cuba, possa haver inclusive o que foi 
aprovado no congresso referido por V. Exª, de abril úl-
timo, do Partido Comunista, de que agora os cubanos 
passam a ter liberdade de viajar, de sair e de voltar a 
Cuba. Então, quem sabe possa a Srª Yoani Sánchez, 
a blogueira que tem causado tanta polêmica e cujos 
textos têm sido publicados pela imprensa brasileira – 
e também, conforme V. Exª mencionou, ela hoje tem 
liberdade de publicar o seu blog, dizendo das críticas 
do cotidiano da vida de Cuba, sobre se falta isso, se 
falta aquilo – quem sabe ela possa, um dia, fazer uma 
visita aqui ao Brasil...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Eu pediria ao Senador...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só para 
concluir. Então, eu acho que isso poderá ser mais um 
sinal positivo, e eu torço para que Cuba possa caminhar 
em uma direção de desenvolvimento saudável. E cum-
primento Cuba, inclusive, não apenas pelos feitos nas 
áreas de educação e saúde, mencionados por V. Exª, 
mas também pelos últimos Jogos Pan-Americanos, em 
que, com aquela população do tamanho, praticamente, 
da minha cidade de São Paulo, conseguiu estar à fren-
te do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o que é um 
feito notável a ser registrado. Quero cumprimentá-la.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Notável é o país, Senador. E eu gostaria de 
dizer a V. Exª que não há sinalização mais positiva do 
que o próprio tratamento que o Estado, que o país dá 
a essa senhora blogueira, como é conhecida no mun-
do – e que, aliás, tem uma coluna no Brasil –, que tem 
total liberdade para se expressar. Essa é uma demons-
tração de altivez daquele governo e daquele povo. Ela 
trabalha livremente, normalmente, enfim.

Srª Presidente, quero dizer que voltarei, pela im-
portância do assunto, a esta tribuna, mesmo porque 
tenho um pronunciamento elaborado, escrito, muito 
mais bem organizadas as ideias do que essas que 
proferi neste instante, que foram ideias esparsas, um 
pouco trazendo a minha impressão do que vive o país. 

E quero concluir, prestando a minha mais irres-
trita solidariedade, Senador Suplicy, porque nós reco-
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nhecemos que, com todas essas dificuldades, o que 
mais nos encanta em Cuba é o amor que aquele povo 
tem por sua pátria e que não é um amor imposto, é 
um amor declarado pelas pessoas. Se, por um lado, 
eles têm muitas necessidades, por outro lado eles têm 
uma formação intelectual fantástica. Eles são de uma 
criatividade que poucos países detêm.

Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas me-
didas, essas mudanças, ditas por eles próprios, pelo 
Presidente Raúl Castro, pelo Presidente do Parlamento, 
Deputado Alarcón, são mudanças para valorizar muito 
o trabalho e a produção individual. É certo que todos 
têm um mínimo, mas é certo também que as pessoas 
têm que trabalhar muito, têm que se dedicar à sua so-
ciedade, ao seu país. E aqueles que mais se dedicam 
precisam ser mais valorizados e mais reconhecidos.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente. E, re-
petindo, voltarei à tribuna para falar novamente desse 
assunto, porque nós temos muito o que trocar. Cuba 
tem muito com que ajudar o Brasil, e o Brasil tem muito 
com que ajudar Cuba. E Cuba tem muito com que aju-
dar a minha região, aquela mais carente, e eles têm re-
cursos humanos que podem nos ajudar enormemente.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido a Senadora Vanessa, como membro da 
Mesa, para ocupar a Presidência, porque estou inscrita 
como oradora pela Liderança do Partido. Então, ficaria 
muito grata pela sua presença.

Também conheço Cuba. Um dos sistemas que 
o Brasil deveria, pelo menos, olhar com mais atenção 
é o sistema penitenciário cubano, que poderia ser um 
bom modelo para o nosso País.

Então, passo, com prazer, a Presidência para 
V. Exª.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com a palavra, para falar pela Lide-
rança do PP, a Senadora Ana Amélia. Na sequência, 
o Senador Pedro Simon, que se encontra no plenário.

Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Cara Presidenta 
Vanessa Grazziotin, Senadores e Senadoras, nossos 
telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da 
Rádio Senado, desejo que a senhora comigo seja 
também generosa, Presidente, em relação ao tempo.

Hoje, pela manhã, tivemos, no âmbito da Comis-
são de Assuntos Sociais, a presença do Ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que veio dar informa-

ções e explicações sobre as denúncias que envolvem 
a sua gestão no Ministério.

O Ministro Lupi, como reconheceu o Presidente 
da Comissão, Senador Jayme Campos, foi extrema-
mente solícito, mas essa é, na minha avaliação, uma 
obrigação que toda autoridade investida de um cargo 
público tem de prestar ao Congresso Nacional, que 
é, indiretamente, o representante da sociedade numa 
democracia como a que vivemos no Brasil. 

O Ministro é a quinta autoridade do primeiro esca-
lão que presta explicações dessa natureza neste ano. 
Em comum, a maioria das denúncias de corrupção 
que atingiram membros do Governo Federal, Senador 
Pedro Taques, diz respeito basicamente a repasses de 
recursos públicos a Organizações Não Governamen-
tais, as já conhecidas Ongs.

Essa sequência de escândalos com desvio de 
recursos públicos que envolvem essas organizações 
do terceiro setor tem abalado a credibilidade dessas 
instituições, de forma, lamentavelmente, muito gene-
ralizada.

Portanto, é preciso separar o joio do trigo, diferen-
ciar boas e más organizações, pois o Estado já não é 
capaz de suprir a demanda social que hoje é atendida 
pelas Organizações Sociais, em todo o Brasil.

Por outro lado, criou-se um ambiente propício à 
corrupção, viabilizado pelos convênios entre o Poder 
Público e grande parte das Ongs, aquelas que são o 
joio e não o trigo. Nós defendemos e consideramos 
extremamente valioso o serviço que essas organiza-
ções prestam à sociedade. 

Isso acontece porque as Ongs se transformaram 
em um caminho fácil para o desvio de recursos, dado 
que o Governo Federal tem realizado tais convênios 
sem o devido controle sobre os gastos dessas entida-
des e muito menos há controle sobre a qualidade ou a 
quantidade dos atendimentos que são prestados pelas 
organizações à sociedade, ou a categoria que é aten-
dida, sejam pessoas deficientes, sejam trabalhadores 
para qualificação de mão de obra, seja para a área de 
ensino e tantas outras áreas sociais.

E proliferam, lamentavelmente, os casos como os 
que envolveram o Ministério do Esporte e o Ministério 
do Trabalho, onde uma única pessoa é tratada como 
“dona” de diversas Ongs. 

No caso do Ministério do Trabalho, os convênios 
com Ongs superam 1.200 convênios, como esclareceu 
o próprio Ministro Carlos Lupi. Seria muito mais pruden-
te, seria muito mais conveniente que retornassem ou, 
pelo menos, compartilhassem o volume de recursos 
disponíveis para aplicação, no caso da qualificação 
da mão de obra, metade para as Ongs e metade para 
convênios para Estados e Municípios.
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Esses entes federativos têm o controle sobre suas 
ações pelo Tribunal de Contas, sejam os dos Estados, 
seja o da União, por se tratar de recurso federal. Talvez 
essa forma equilibrada de aplicar o recurso público, 
que é escasso, tivesse um resultado mais adequado 
às necessidades brasileiras.

Ongs não existem sob o comando de donos! São 
organizações da sociedade civil que não devem visar 
ao lucro! Ademais, é difícil acreditar que alguém que 
tenha a intenção de prestar um serviço à sociedade 
precise de mais de uma instituição para isso.

Srªs e Srs. Senadores, o problema da corrup-
ção não está vinculado simplesmente à existência de 
Ongs que não trabalham adequadamente, mas, sim, 
ao modelo de contratualização que é realizado entre 
elas e o Estado.

É preciso melhorar muito os mecanismos de con-
trole dos repasses realizados pelo Governo Federal 
às instituições do terceiro setor, tão importantes na 
gestão do recurso público quando operam com ética, 
com responsabilidade e compromisso com os planos 
e projetos que se dedicam a fazer. 

Isso vinha sendo construído pelo Marco Regu-
latório do Terceiro Setor, que inclui a Lei nº 9.790/99, 
que instituiu a possibilidade de as Ongs se qualifica-
rem como Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público.

Porém, ao que tudo indica, Presidenta Vanessa 
Grazziotin, a Lei das Oscips não foi observada nos 
convênios que foram firmados entre o Governo e as 
Ongs nos diversos Ministérios.

A Lei nº 9.790/99 foi elaborada pelo Ministério 
da Administração e Reforma do Estado, nos anos 90. 
Ela parte do pressuposto de que é preciso incentivar 
a sociedade civil e o terceiro setor a realizar atividades 
que, no âmbito do Estado, se tornaram burocráticas e 
onerosas, e de que é necessário criar condições para 
que o Estado realize com maior eficiência as suas ativi-
dades típicas, como administrar bens públicos; garantir 
a segurança física e jurídica dos cidadãos e exercer 
as funções diplomáticas, por exemplo. Isso não signi-
fica que o Estado não deva atuar na área social, mas 
apenas reconhecer que sozinho ele não conseguirá 
atender a toda a demanda.

A Lei nº 9.790 estabelece critérios para que uma 
Ong se torne uma Oscip e também estabelece os cri-
térios para a contratualização entre as organizações 
e o Poder Público.

Por intermédio da Lei das Oscips e do Marco 
Regulatório do Terceiro Setor, o Governo pode acom-
panhar o funcionamento dessas organizações e fisca-
lizar a utilização dos recursos mediante compromissos 

firmados entre eles, que envolvem o cumprimento de 
metas e a avaliação de desempenho.

Já estou indo para a conclusão, Presidenta Va-
nessa Grazziotin e caro Senador Pedro Simon, que 
será o próximo orador inscrito.

De acordo com esta lei a que acabo de me re-
ferir, as Oscips precisam prestar contas ao Governo, 
sob pena de terem rescindido o seu contrato, caso 
não atinjam as metas estabelecidas, com os recursos 
disponibilizados.

A prestação de contas, portanto, é algo muito 
mais complexo do que os relatórios que vêm sendo 
apresentados pelas Ongs que estão envolvidas nos 
escândalos recentes.

Srªs e Srs. Senadores, bastaria que a legislação 
existente fosse cumprida, e teríamos evitado essa sé-
rie de problemas envolvendo o mau uso dos recursos 
públicos. Bastaria que os governos reconhecessem o 
avanço promovido por governos anteriores.

Infelizmente, parece que, no Brasil, essa ainda 
não é uma prática dos governantes.

Eu gostaria apenas de mencionar aqui um traba-
lho feito pela Frente Parlamentar Mista de Combate à 
Corrupção, que foi atualizada este ano, 2011, e que 
tem proposições de combate à corrupção.

Em relação especificamente às Organizações Não 
Governamentais, existe aqui o PLP nº 510, de 2009, 
do Deputado Francisco Praciano, que, entre outras 
providências, proíbe os repasses de recursos públi-
cos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para Ongs dirigidas por políticos com mandato, seus 
cônjuges e parentes. Situação atual: está aguardando 
um parecer da CCJ desde 2010, data da designação 
do Relator dessa matéria.

Há também uma iniciativa do Senado Federal, o 
PL nº 3.877, de 2004, que tentou fazer uma CPI para 
investigar o trabalho das Ongs. Situação atual: aguarda 
parecer desde 2007, data da designação da relatoria.

Finalmente, o PL nº 4.259, de 2004, do Deputado 
Mendes Thame, que altera o Código Civil para esten-
der a fiscalização do Ministério Público às Ongs que 
realizem parcerias com o Poder Público.

Estou apenas dando esses exemplos, e outros 
poderiam ser dados, mas, dada a exiguidade do meu 
tempo aqui nesta tribuna, deixo de mencioná-los como 
parte das iniciativas que o Congresso Nacional pode-
ria já ter dado para eliminar, mitigar e reduzir esses 
enormes escândalos que envolvem o recurso público 
que falta na saúde, por exemplo, cara Senadora Va-
nessa Grazziotin.

Muito obrigada pela concessão do tempo adicio-
nal que determina o Regimento.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Imagina. V. Exª, quando está aqui à 
frente da direção dos trabalhos, tem sido extremamen-
te compreensiva com seus companheiros, colegas. A 
Mesa não podia ser diferente com V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fui 
retribuída.

Obrigada, Senadora Vanessa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Cumprimento-a pelo pronunciamento.
Convidamos agora para fazer uso da palavra, 

como orador inscrito, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 

do microfone.) – Seja tolerante. 
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Pois não, seremos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Querida Presidente, cujo discurso foi tão importante e 
merece todo nosso respeito, Srªs e Srs. Senadores...

Srª Presidenta, a senhora tinha me garantido 
tempo para falar. Comunique para a Senadora Ana 
Amélia, então, que é um compromisso.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PC do B – AM) – Nós já combinamos, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado!

O Dia 16 de outubro de todos os anos é uma 
data muito especial, é o Dia Mundial da Alimentação, 
criado pela Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação – FAO, que logo agora vai 
ter como Presidente um brasileiro. Eu só não sei qual 
é o melhor verbo para tratar desse assunto de tama-
nha importância para nós. Comemorar? Homenagear? 
Celebrar? São essas as expressões preferidas nas 
“comemorações”, nas “homenagens” e nas “celebra-
ções”, em todo o planeta, pelo dia 16 de novembro, 
Dia Mundial da Alimentação.

É evidente que essas mesmas expressões não 
passam a uma primeira observação sobre os números 
da alimentação no planeta. Não há o que comemorar, 
não há o que celebrar. Quem sabe o que homenagear, 
embora o seja tão somente pelos esforços de pesso-
as, instituições e alguns governos, na luta contra essa 
que é talvez a dor curável mais profunda, porque dói 
na carne e na alma: a fome. A fome que dói na carne 
dos miseráveis e deveria doer ainda mais na alma de 
todos nós. 

Talvez as melhores referências sejam lembrar, 
relembrar, reafirmar, cobrar, exigir, tomar consciência. 
É que esse dia 16 é, ainda, de fato, o dia mundial da 
fome. O dia 16 e, diga-se de passagem, todos os dias 
do ano. Este ano, o último e os últimos. E esse “tomar 

consciência” é para que, pelo menos nos próximos 
anos, o dia mundial da fome seja, de fato, o Dia Mun-
dial da Alimentação. 

Bom será o tempo em que as homenagens sejam 
plenas da existência e não da falta. Do ponto e não do 
contraponto. Que o Dia do Meio Ambiente, por exemplo, 
seja para comemorar a preservação da biodiversidade 
e não para alertar a possível destruição do Planeta. 

Que o Dia da Água seja pela abundância desse 
líquido e não pela sua iminente escassez. 

Que o Dia da Saúde seja para celebrar a sanidade, 
e não para denunciar a existência ou a volta da doença. 

Assim também, que o Dia da Alimentação seja 
para que possamos celebrar a comida na mesa de 
todos os irmãos, e não para reiterar a existência, ain-
da, de um bilhão de famintos em todo o Planeta. Um 
número crescente, infelizmente, apesar de alguns es-
forços localizados, mais por solidariedade do que por 
decisão política. Muito mais como dádiva do que como 
um direito inalienável dos seres humanos. 

Não há dúvida de que esse um bilhão de famintos, 
mesmo sendo um número inimaginável para o que se 
poderia chamar de humanidade, é ainda subdimensio-
nado. Em primeiro lugar, porque todas as estatísticas, 
em especial quando se trata da camada mais pobre da 
população, tendem a subestimar a verdadeira realidade. 

Como imaginar que se inclua, numa apuração, 
toda a população, quando parte dela nem mesmo tem 
registro civil? Que nasce e morre tal e qual indigente 
nas estatísticas oficiais? Quantos serão os “cidadãos 
sem rosto” em todo o Planeta? Se estão fora da con-
tagem da vida terrena, como poderão habitar qualquer 
estatística oficial?

Outra questão é o critério para se identificar um 
indivíduo ou uma família que está famélica, como di-
zem alguns. É pelo peso? Pelo aspecto? Pelo número 
de calorias ingeridas? Pergunto: em que categoria da 
tal estatística se enquadram as pessoas que, embora 
estejam se alimentando, comem do resto dos depó-
sitos nos lixões? 

É triste constatar que a cada caminhão de lixo 
que chega a esses lixões, para o miserável é como 
se ele fosse um caminhão de entrega em algum su-
permercado. As montanhas das nossas sobras são 
as suas gôndolas.

Como enquadrar nessas mesmas estatísticas 
quem vive, exclusivamente, da dádiva? Da coleta de 
moedas nas esquinas? Que grau de segurança nós 
temos das estatísticas que podem, a partir de critérios 
predefinidos, enquadrá-los como “alimentados”? Até 
quando sobrevivem os dados coletados para essas 
estatísticas? Até que a dádiva sobreviva?
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Vem daí as diferenças numéricas, dependendo 
da autoria das pesquisas. Aquele mesmo um bilhão 
de famintos pode chegar quase ao dobro, quando in-
vestigadores sociais consideram, nessa mesma cate-
goria, os “pobres”, ou seja, aqueles que não atingem 
níveis de renda que permitam segurança de continui-
dade alimentar.

É lamentável, Srª Presidente, que muitas pesso-
as tenham morrido de fome, muitas pessoas tenham 
morrido de fome enquanto eu procurava, neste início 
de discurso, uma palavra para ilustrar o “Dia Mundial 
da Alimentação”! Por essas mesmas estatísticas, nes-
te espaço de tempo, talvez mais de uma centena de 
pessoas. 

É que, neste mesmo “mundial”, 16 milhões de 
pessoas morrem, todo ano, de causas decorrentes da 
fome aguda. Mais de dois terços delas são crianças 
menores de cinco anos! Isso significa que não há, em 
todo o Planeta, desastre maior do que a fome!

Já disse alguém que as mortes que resultam da 
má nutrição ou da falta de comida significam o equi-
valente a uma bomba de Hiroshima a cada três dias. 
Em alguns lugares, a situação é de calamidade. Lá na 
Somália, 750 mil pessoas podem morrer de fome nos 
próximos meses!

Uma pausa para meditação: no mesmo espaço 
de 24 horas, enquanto morreram ontem, e morrerão 
hoje, tantos raquíticos pela fome, a mídia internacio-
nal reserva espaço muito maior para a obesidade e 
suas consequências para a saúde, para a saúde das 
pessoas do chamado Primeiro Mundo. Diria, portanto, 
que a mídia é obesa para os que comem em demasia 
e raquítica para quem passa fome.

Em que momento a mídia se preocupa com ta-
manha calamidade da fome? Como sempre! Ou seja, 
quando o assunto gera comoção coletiva. Quando 
existe clara possibilidade de aumento de audiência. Ou 
uma iminente explosão social. Aí, a desgraça huma-
na é contada em capítulos. Em prosa e versos. Neste 
momento, até mesmo o quase esquecido poeta João 
Cabral de Melo Neto, que tão bem refletiu a morte e 
a vida nordestina, pode ser relembrado, lido em voz 
embargada pelo ator mais famoso da novela:

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
e de fome um pouco por dia.

Baixa o pano. Comoção na sala de televisão.

Quando as lágrimas secam, o assunto volta a ser 
estatística. Até “valer a pena ver de novo”.

Será que a fome no mundo decorre da falta da 
quantidade de alimentos? A resposta é “não”! É que, 
como em tudo neste mundo do mercado, tudo é mui-
to mal distribuído. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
a oferta de alimentos é um terço maior do que a de-
manda. Pior: nesse mesmo mundo do mercado, muitas 
vezes alimentos são jogados no lixo, com o explícito 
propósito de aumentar os preços, de turbinar os lucros.

Isso mesmo: a comida que falta na boca de mi-
lhões de seres humanos serve para alimentar ratos, 
nos lixões do primeiro mundo. Ratos e seres humanos, 
infelizmente. Ou é enterrada em cova funda, para que 
seu preço resulte em maior lucro, como manda a nada 
“santa” lei do mercado. É que o alimento, na linguagem 
do mercado, virou commodity. Saiu da mesa para a 
Bolsa. A Bolsa de Valores!

Segundo o Banco Mundial, “entre 2010 e 2011, 
a alta dos preços dos alimentos levou 70 milhões de 
pessoas à pobreza extrema”. Somente na América 
Latina e no Caribe, de acordo com o último relatório 
da FAO, os preços dos alimentos subiram 40% nos 
últimos quatro anos, “a maior volatilidade registrada 
nos últimos trinta anos”. Isso quer dizer que os ali-
mentos entraram, de vez, no campo da especulação, 
um campo onde, sabidamente, nem sempre a camisa 
leva o escudo do pudor. Ou da solidariedade. Ou da 
compaixão. Ou da humanidade.

Há uma enorme contradição, quando se debru-
ça sobre as estatísticas sobre a fome no mundo: dois 
terços das pessoas em condições de fome aguda en-
contram-se nas áreas tipicamente rurais. Pior: muitas 
delas são produtoras de alimentos! São bóias-frias e 
pequenos produtores rurais. Uns, que convertem seus 
minguados salários em compras, na cidade. Outros, 
que são obrigados a vender sua produção nos centros 
urbanos, para comprar o que não produz. Como eles 
produzem pouco, ficam com pouco, para se alimentar.

Mesmo aqueles trabalhadores que saíram do 
campo e vivem nas periferias das cidades conser-
vam fortes características rurais. Isso para não dizer 
da grande parcela de Municípios, cuja sede continua 
sendo um verdadeiro aglomerado de trabalhadores e 
de produtores rurais de baixa renda. São urbanos, ofi-
cialmente. Mas são rurais na sua essência.

Aquelas placas com a inscrição “perímetro urba-
no” nada mais são que uma mera formalidade. Nada 
muda na sua face tipicamente rural quando elas são 
transpostas de fora para dentro.

Todos esses trabalhadores e pequenos produ-
tores rurais encontram-se, hoje, espremidos por dois 
segmentos da economia, ou do mercado.
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De um lado, os grandes produtores e o agrone-
gócio. Só para exemplificar, 10% dos proprietários fun-
diários no Brasil dominam 80% das terras agricultáveis 
ou de pastagens.

Do outro lado, os trabalhadores e pequenos pro-
dutores têm que se submeter, cada vez mais, aos gran-
des conglomerados de supermercados. Na mesma face 
da moeda, encontra-se o pequeno comerciante local, 
cada vez mais em extinção na formação do oligopólio 
dos supermercados.

Vale dizer que mesmo os grandes produtores 
brasileiros não têm poder de barganha na mesma pro-
porção, porque também eles se submetem ao poder 
dos grandes conglomerados. Aí incluem-se os gran-
des importadores, os fornecedores de sementes, os 
fornecedores de defensivos, assim como os próprios 
governos das maiores potências mundiais.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
importante este pronunciamento, Srª Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estou deixando. V. Exª já falou o dobro do tempo, 
mas estou deixando pela importância que tem o tema, 
Senador. Há vários Senadores inscritos que querem 
viajar também.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Cá 
entre nós e do fundo do coração, Srª Presidente, so-
mos aqui três Senadores mais V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Eu sei.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – São 
15 horas. Temos até as 20 horas para que falem os que 
estão aqui e os que vierem. Não vejo ninguém com an-
siedade. V. Exª pode permitir. O assunto é importante.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª não está criticando a Presidência, não é, 
Senador Pedro Simon? O Senador Suplicy pediu um 
aparte a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Só 
vou deixar para mais tarde, senão ele leva a metade 
do tempo. Aí mesmo estarei liquidado. Mas darei a 
ele o aparte.

Nesse último caso, o dos governos, não pode-
mos esquecer os enormes subsídios que os países 
mais ricos fornecem aos seus produtores rurais, para 
protegê-los e dar-lhes maior capacidade de negocia-
ção e lucro.

Os países europeus, por exemplo, quebrados nas 
suas economias, ainda assim, decidiram manter subsí-
dios agrícolas aos seus produtores na casa dos €500 
bilhões, até o ano de 2020 – algo como R$1,3 trilhão.

Na avaliação do relator da ONU contra a Fome, 
Olivier de Schutter, “a realidade é que, por mais dez 
anos, os subsídios agrícolas serão mantidos nos ní-
veis atuais’’. Segundo ele, “a ajuda acaba distorcendo 
preços em todo o mundo e aprofundando a fome em 
países mais pobres”.

Há uma outra questão também crucial no proble-
ma da fome no mundo: as perdas agrícolas. Para se 
ter uma ideia, existem alimentos que perdem a metade 
da produção apenas no processo da comercialização. 
A média da estatística gira em 30%, já que 30% do 
produto agrícola se perde na comercialização, ou seja, 
um terço de tudo o que é produzido se perde depois 
de sair do portão da produção, sem contar as perdas 
diretamente na produção. Esse desperdício, além de 
faltar na mesa de tantas famílias, pressiona para o alto 
os preços no comércio. Ora, o comerciante vai embutir 
nos preços a perda da produção que adquiriu para a 
gôndola do seu estabelecimento comercial. As perdas 
agrícolas, com certeza, também são um fator dos mais 
importantes no aumento de preços detectados pela 
FAO no mundo inteiro.

Se há uma contradição no fato de as populações 
famintas serem, na sua maioria, exatamente os que 
vivem da agricultura, pode estar aí também o maior 
potencial para atenuar, e muito, o problema da fome 
no mundo.

Existem alguns caminhos a trilhar. O primeiro é 
do aumento da produção de alimentos básicos nas 
regiões onde ainda existe grande contingente de fa-
mintos. Ora, como eu já disse, é nessas regiões que 
se concentram produtores rurais de alimentos. E o 
mercado, está comprovado, não vai colocar ali os seus 
excedentes, a não ser por um lampejo de compaixão 
e fraternidade que geralmente não existe.

Os produtores locais não usufruem dos produtos 
que eles mesmos cultivam, porque são boias-frias, ou 
porque não produzem o suficiente, mas mantêm gran-
de capacidade de produzir.

Nesses locais, as terras estão concentradas nas 
mãos de poucos proprietários, com enormes áreas 
produtivas ainda não utilizadas. Então, a melhor forma 
de aumentar a produção de alimentos nessas áreas é 
através da reforma agrária. Temos ali terras produtivas e 
gente apta para produzir. E gente que, hoje, tem déficit 
de alimentação. Em outras palavras, que passam fome.

Não deve haver ranço ideológico nessa proposta 
de reforma agrária. Trata-se de uma decisão política, 
com reflexos econômicos e sociais. Uma questão de 
inclusão social e de direitos humanos.

A história mostra que a distribuição de terras não 
significa, necessariamente, o seu uso produtivo. Há 
que se prover outros serviços de apoio ao produtor 
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que assegurem a sua manutenção na atividade rural, 
como assistência técnica, extensão rural, infraestru-
tura e crédito para produzir e para reduzir as perdas 
da produção.

Existem vozes que defendem a ideia de que a 
melhor alimentação é aquela que se distribui nas es-
colas. Uma delas é a do representante do Programa 
Mundial de Alimentos no Brasil, também da FAO, Sr. 
Daniel Balaban, em artigo sob o título “Alimentação: 
Direito de Todos”.

Segundo ele,

O investimento em programas de ali-
mentação escolar é um dos mais importan-
tes que um país pode realizar. Um programa 
de alimentação escolar reúne três temáticas: 
educação, segurança alimentar e nutricional e 
inclusão produtiva. Além de ser uma fonte de 
permanência de crianças na escola, reduz a 
fome de curto prazo, auxilia no desenvolvimen-
to cognitivo e psicossocial, além de permitir a 
fuga do ciclo da pobreza e das doenças.

Até aqui, eu dei uma dimensão mundial ao pro-
blema da fome. É evidente que o Brasil é parte desse 
mundo de má distribuição da renda. Aliás, continua-
mos no rodapé das estatísticas quando o assunto é 
justiça distributiva.

Entretanto, não há como negar que outros países 
se encontram em situação muito mais calamitosa que a 
nossa, se o assunto é fome; na África, principalmente. 
Não há como negar que o Brasil deu um passo signifi-
cativo, nos últimos anos, para superar esse problema. 
Daí, a nossa importância, como parte do problema e 
como alternativa de solução.

Nenhuma aversão, querida Presidente, ao agro-
negócio. Ao contrário. A produção em larga escala tem 
sido o motor da nossa economia. O tino empreende-
dor dos nossos produtores tem-nos levado a navegar, 
ainda que as águas da economia mundial tenham sido 
turbulentas, principalmente nos últimos tempos.

Os programas Fome Zero e Bolsa Família têm 
grande significado na diminuição da fome em nosso 
País. Além disso, eles movimentaram economias em 
lugares fadados à extinção. Diminuíram a migração in-
terna, que inchou cidades e criou bolsões de pobreza 
nas periferias dos grandes centros. Esses programas 
podem continuar, mas não sendo amparados apenas 
como dádiva.

Eu não duvido – estou terminando, Presidente 
– que o primeiro momento seja saciar a fome. Mas, 
não pode ser o último nem o único. A distribuição do 
alimento tem que trazer embutidos mecanismos de 
emancipação. São dois os principais: a educação e o 

emprego, principalmente a educação para os menores 
e o emprego para os maiores. O emprego para garan-
tir o presente e a educação para garantir o futuro. O 
emprego para a realização da cidadania e a educação 
para consolidá-la.

Quem sabe possamos transformar o Brasil, de 
fato, não apenas no celeiro, mas principalmente no 
espelho do mundo.

O próximo Diretor-Geral da ONU é um brasileiro. 
Melhores credenciais que a dele para tratar de assun-
tos de alimentação e o contraponto da fome imagino 
impossíveis. O Professor José Graziano da Silva é 
agrônomo, professor e profundo conhecedor da maté-
ria. Foi Ministro Extraordinário de Segurança Alimen-
tar e Combate à Fome. Ele foi também o coordenador 
da elaboração e o iniciador do programa Fome Zero.

O professor Graziano terá, à frente de uma or-
ganização ligada às Nações Unidas, exatamente para 
tratar dos assuntos da agricultura e da alimentação, 
um grande desafio. Agricultura e alimentação. Não só, 
portanto, a preocupação de saciar a fome de um bilhão 
de famintos em todo o mundo, mas de alimentar quase 
sete bilhões de seres humanos. Mais do que isso: algo 
próximo a 10 bilhões até o ano de 2050.

Não só produzir alimentos para tantas bocas, tan-
tos estômagos, tantas vidas; melhor distribuí-los em um 
ambiente cada vez mais impregnado pela competição, 
pela segregação e pelo individualismo.

Acho que o Professor Graziano terá como mis-
são primeira fazer exercitar o verdadeiro conceito de 
“Nações Unidas”. “Nação” e “união”, convenhamos, não 
têm sido a melhor referência em um mundo de globa-
lização pelos interesses segregadores das grandes 
potências mundiais.

Será este o grande desafio do Professor Grazia-
no, a partir do ano vindouro: fazer respeitar o melhor 
conceito de “nação” e exercitar a tal “união” de todas as 
nações para sanar esse problema em escala planetária 
e que já apresenta diagnósticos de desumanidade em 
muitos países e regiões. E o conceito de “desumano”, 
segundo os melhores dicionários, é o ferino, o bestial, 
o desnaturado, o bárbaro, o cruel. Isto mesmo: a fome 
é cruel, dolorosa!

Em artigo referente ao assunto e muito recente, 
diz o Professor Graziano:

Praticamente um em cada sete habitan-
tes do planeta passa fome em pleno século 
XXI. Quase 80% da humanidade vive com 
menos de US$10 por dia. Para a parcela pre-
dominante do planeta, portanto, a face mais 
visível da crise são as oscilações abruptas 
nos preços da comida e ameaça da fome. A 
solução definitiva para esse problema passa 
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por entendê-lo como uma das prioridades pela 
agenda da crise.

Continua o Professor Graziano:

O estímulo à agricultura familiar e o res-
gate da alimentação tradicional são estratégias 
complementares em momentos de incerteza 
nos mercados mundiais. Elas reduzem a de-
pendência em relação a mercados instáveis de 
commodities, geram renda e trabalho e pro-
piciam uma saudável diversificação da dieta.

O complemento a esse estímulo produ-
tivo é o fortalecimento das redes de proteção 
social, uma forma de alívio imediato às famílias 
vulneráveis que pode dinamizar os mercados 
locais. Onde há fome, invariavelmente há co-
munidades rurais exauridas economicamen-
te, como a vegetação murcha de um campo 
sem água. Políticas de transferência de renda 
funcionam como chuva neste solo seco, per-
mitindo que volte a florescer.

Dinheiro para sanar a crueldade da fome não 
falta, até porque tal exigência financeira é diminuta, 
se comparada ao que se gasta com outras finalidades 
menos dolorosas. A FAO estima que, a título de emer-
gência, seria necessário algo como US$120 milhões 
para atender aos maiores bolsões de fome no mundo. 
Pois o que se noticia é que somente os países da Co-
munidade Européia chegam a gastar dez vezes esse 
valor, mensalmente, apenas para manter o seu estoque, 
não raramente estoque especulativo. Para destruí-lo, 
portanto, se o mercado assim decretar.

Isso, sem falar no dinheiro da corrupção em es-
cala mundial, a corrupção causadora da fome. Inima-
gináveis os seus valores.

Com certeza, muito mais zeros à direita do que 
o necessário para matar a fome de todos os seres hu-
manos do planeta, agora e nos próximos anos, para 
resgatar o verdadeiro conceito de humanidade.

A definição de recursos se dá, como se sabe, 
movida pelas prioridades. Se a sociedade brasileira e 
a mundial assumir que a fome é um problema priori-
tário, não há que dizer sobre fundo perdido. O adjetivo 
é o contrário: fundo ganho.

Fundo perdido é quando se fala no dinheiro para 
manter a especulação financeira. Não haverá ganho 
maior para a humanidade hoje do que o investimento 
na inclusão social e econômica de um bilhão de seres 
humanos alijados da nossa mesa de comunhão. Ou 
mais, dependendo da credibilidade das estatísticas.

Que tenhamos, portanto, 365 dias da alimentação 
por ano para todos os seres humanos da Terra. Aí sim, 

esse dia 16 de outubro será uma data para comemo-
rar, homenagear e celebrar.

Primeiro, eu gostaria de agradecer a V. Exª pela 
tolerância. V. Exª há de concordar comigo que seria 
um discurso sem pé nem cabeça, se eu não chegasse 
até o final. E V. Exª me permitiu. Grandeza de V. Exª. 
Muitas vezes, algumas pessoas colocadas em seu lu-
gar não têm essa visão e esse entendimento. Agora, 
depende da senhora.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É claro que estamos em uma Casa democráti-
ca, Senador. Eu só não gostaria que o tempo que eu 
lhe dei – três vezes mais do que prevê o Regimento 
antes das sessões deliberativas – fosse visto como 
um privilégio por ser o senhor meu amigo e do Estado 
do Rio Grande do Sul, que não seja visto como uma 
atenção especialíssima.

Acho que os apartes dos Senadores Eduardo 
Suplicy e Casildo Maldaner podem ser feitos e nenhum 
dos Senadores vai se incomodar seguramente. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para-
béns, Senador Pedro Simon, no Dia Mundial Contra a 
Fome, por alertar-nos todos e indicar caminhos, inclu-
sive os que estão sendo recomendados José Graziano 
da Silva, como diretor que preside agora a FAO. Eu 
gostaria, para que efetivamente tenhamos a consci-
ência do objetivo que V. Exª tem, quando V. Exª disse 
há pouco no seu pronunciamento, ao se referir aos 
programas Bolsa Família e de natureza semelhante, 
que eles não deveriam ser propriamente uma dádiva, 
que o importante sim é a educação e o...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria de ressaltar que é preciso que a visão sobre 
tais programas seja de que se trata de um direito, não 
propriamente uma dádiva. É um direito, inclusive, para 
os cidadãos da Somália, da Eritreia, daqueles países 
como Djibouti, ali do chamado Chifre da África, onde 
há mais de 12 milhões que estão com fome, que tam-
bém para eles venha a se garantir o direito inalienável 
de todos participarem da riqueza do Planeta Terra. A 
ninguém deve ser negado! É por isso que a compreen-
são da renda básica de cidadania incondicional terá a 
sua implementação geral, sim, no dia em que pesso-
as como o Senador Pedro Simon venham a transmitir: 
“Nós aqui já a aprovamos com lei. Presidenta Dilma, só 
falta implementá-la!” Muito obrigado. Parabéns a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado.

Rapidinho, rapidinho.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Serei breve. Entendo que a Senadora Ana Amélia pre-
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sidindo abre uma exceção, até porque o Senador Pedro 
Simon hoje está trazendo um verdadeiro tratado. Até 
para essa reforma, como já foi Ministro da Agricultu-
ra, tem autoridade para falar sobre isso. Um bilhão de 
pessoas ainda passando fome no mundo! Sem dúvi-
da, precisamos nos preparar para isso. E até entendo 
que, se o Dr. Graziano está tomando posse na FAO 
ou foi escolhido para assumir a FAO, isso não é, na-
turalmente, de graça. O mundo está vendo, nas mãos 
de um brasileiro, e enxerga que, na retaguarda disso, 
nós temos o Brasil, que é uma das grandes reservas 
para oferecer alimentos para o mundo, sem dúvida al-
guma. Estamos aqui, e o Brasil ainda tem condições de 
se preparar para isso, de se preparar com condições 
ecologicamente sustentáveis, com esses programas 
todos, para nós ajudarmos o mundo nesse sentido. 
Por isso, Senador Pedro Simon, por trazer esse tema 
tão importante, que é a falta do alimento – inclusive, é 
uma questão de defesa civil, se enquadra dentro desse 
princípio –, quero deixar aqui os nossos cumprimentos.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Senador Simon, também endosso a sua ma-
nifestação. Como disse o Senador Casildo Maldaner, 
senhor fez uma radiografia completa do que está acon-
tecendo em relação à produção de alimentos e à fome 
no mundo, que tem a ver com justiça social, que tem a 
ver com economia, que tem a ver com tecnologia, com 
biossegurança e com muitos outros temas, e também 
com corrupção, como disse V. Exª. Ou seja, há uma 
questão ética embutida nessa matéria tão relevante.

O melhor é fortalecer o sistema cooperativista, 
dar apoio aos pequenos, e o senhor faz esse pronun-
ciamento às vésperas de uma decisão, nesta Casa, 
sobre Código Florestal. Os pequenos e médios agri-
cultores precisam dessa segurança jurídica porque 
hoje, por conta dessas dificuldades, os pequenos agri-
cultores familiares estão com uma dívida estimada 
em R$8 bilhões, Senador Pedro Simon. Então, não é 
só a agricultura de mercado e empresarial, mas essa 
agricultura que está precisando dessa definição do 
Código Florestal, que esta Casa está por decidir, com 
um trabalho muito bem feito do Senador Luiz Henrique 
da Silveira, do Senador Jorge Viana e das comissões 
que tratam desse assunto.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
V. Exª, como gaúcha, e eu sabemos a importância 
do que V. Exª falou. Essa agricultura nasceu no Rio 
Grande do Sul. Quando o Brasil era o latifúndio do 
café, da cana-de-açúcar, do gado, os colonizadores 
italianos e alemães criaram pequenas propriedades. 
Só que, naquela época, ainda não existia a biotecno-

logia. Imagine agora a pequena propriedade com a 
biotecnologia. Perdoe-me o Brasil um pouquinho de 
vaidade. V. Exª, querido amigo do Mato Grosso, sabe 
o que os gaúchos fizeram lá no seu Mato Grosso do 
Sul. V. Exª, Pedro I, sabe o que os gaúchos fizeram 
lá no seu Mato Grosso e V. Exª sabe o que fizeram lá 
na região Norte. E o Casildo, gaúcho, que representa 
Santa Catarina, sabe o que os gaúchos fizeram lá, da 
maneira que V. Exªs estão falando: pequena proprieda-
de, organização na forma de cooperativa, trabalhando 
em conjunto, em roda da igreja, em roda da escolinha, 
porque o estudo era obrigatório, dando uma cultura, 
uma educação, uma formação geral. E o mundo lá foi 
muito bem, obrigado.

Agradeço a V. Exª que, com a sua manifestação, 
coroou o meu pronunciamento com algo que eu la-
mento que não tivesse me lembrado de acrescentar.

Agradeço a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
a Srª Vanessa Grazziotin, Suplemente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Pedro Simon.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª 
Presidente, questão de ordem. Peço minha inscrição 
no horário de Liderança, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O senhor já está inscrito e pode subir à tribuna, 
Senador Paulo Davim, porque, de acordo com o Re-
gimento, é um orador inscrito e um orador pela Lide-
rança. Então, V. Exª é o próximo orador.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu não aparteei o Exmo Senador Pedro 
Simon, mas faço agora referência ao seu pronuncia-
mento, elogiando a forma precisa com que tocou num 
assunto tão importante para todos nós.

Ocupo a tribuna hoje à tarde, Srª Presidente, 
para falar outra vez sobre a saúde pública no Brasil.

Há um conceito equivocado de que a crise no 
setor de saúde é consequência da má gestão. Proble-
mas de gestão existem em todo o setor público, mas 
o Sistema Único de Saúde (SUS) faz um verdadeiro 
milagre com poucos recursos. O SUS prima pela inte-
gralidade e pela universalidade, e dele dependem 90 
milhões de brasileiros.

Mas a União vem deixando a responsabilidade 
para as prefeituras, que gastam, em média, 22% de 
suas receitas com saúde.
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Em 1980, a esfera federal respondia por 75% 
dos gastos com saúde. Hoje, responde com menos 
de 40%, cerca de 1,75% do PIB.

No Brasil, 62% dos gastos com saúde vêm da 
iniciativa privada, ou seja, sai, inclusive, do bolso do 
cidadão, até mesmo daquele cidadão que recebe o 
Bolsa Família, que precisa comprar remédio ou pagar 
exames e consultas extras. Quarenta e oito por cento 
é o gasto público, muito pouco para um sistema uni-
versal como o Sistema Único de Saúde. 

De acordo com o relatório anual da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), com base em dados de 2008, 
os últimos disponíveis, o Governo brasileiro é um dos 
que menos investe em saúde no mundo – 6% do seu 
orçamento. O gasto é bem inferior à média africana, 
que é de 9,6%.

No Brasil, gasta-se com saúde o equivalente a 
R$1,82 por habitante/dia. Para responder à universa-
lidade, precisaria gastar, pelo menos, R$210 bilhões. 
Falta muito, pois o orçamento do Ministério da Saúde 
para 2011 foi de apenas de R$68,5 bilhões. Com os 
R$75 bilhões de Estados e Municípios, faltariam ainda 
R$66,5 bilhões. E fontes para financiar a saúde já exis-
tem. O que precisa é a União fazer as escolhas certas.

A Emenda 29, que tramita nesta Casa, aprovada 
no ano 2000, estabeleceu que os Municípios devem 
gastar 15% de suas receitas com a Saúde; os Esta-
dos, 12%; a União, tudo o que foi gasto no ano anterior 
mais a variação nominal do PIB. 

Os gastos em saúde, que eram de apenas 2,89% 
do PIB, deram um pequeno salto, para 3,65%. Foi um 
avanço, mas os Estados, muitos deles ricos, continu-
aram desrespeitando a lei e desviando os recursos. 
Eles gastam com aposentados, saneamento, asfalto, 
restaurante popular, merenda escolar, entre outras coi-
sas, e dizem que os recursos foram para a Saúde. No 
total, os Estados já deixaram de cumprir R$27 bilhões. 

Faltou, na Emenda 29, clareza na definição do 
que são ações e serviços de saúde, problema resolvi-
do no texto da regulamentação. Na verdade, a maioria 
dos Estados que não cumprem a Emenda 29 já está 
bem próxima de chegar lá.

A gestão em saúde vem se aprimorando ao lon-
go dos anos, mas o coração do problema reside no 
financiamento. A Câmara modificou o texto aprovado 
pelo Senado Federal, e agora no Senado residem as 
maiores esperanças da saúde para a solução dos pro-
blemas de financiamento do SUS, pois é onde será 
travado o grande debate sobre a definição de novas 
fontes de financiamento. 

O texto modificado na Câmara, apesar de estabe-
lecer o que são ações e serviços de saúde, acabando 
com os recorrentes desvios, mantém a precária siste-

mática orçamentária atual. O texto original, aprovado 
pelo Senado, é defendido pela Frente Parlamentar de 
Saúde e pelas entidades nacionais ligadas ao setor de 
saúde e obriga a União a gastar o equivalente a 10% 
de suas receitas correntes brutas com a Saúde, o que 
representaria um acréscimo de, aproximadamente, 
R$32 bilhões ao orçamento do SUS.

O texto da Câmara, no seu art. 27, também aper-
feiçoa o Sistema Eletrônico do Orçamento de Saúde, 
o Siops, com o cálculo automático dos limites, para 
evitar a burla da Saúde.

Existe, entretanto, uma parte do projeto que pre-
cisa ser revisada no Senado, por exemplo, o § 2º do 
art. 6º, que retira as verbas do Fundeb (Fundo de Va-
lorização dos Profissionais da Educação) da base de 
cálculo do percentual de recursos a serem aplicados 
pelos 26 Estados e pelo Distrito Federal.

Esse fato retira R$58 milhões do Fundeb da base 
de cálculo e levará a uma perda estimada de aproxi-
madamente R$7 bilhões por ano do Sistema Único 
de Saúde.

Portanto, Srs. Senadores, Sr. Presidente, só resta 
ao Senado três alternativas. A primeira, o Senado aco-
lhe o projeto da Câmara na íntegra e automaticamente 
está rejeitando o seu – o substitutivo do Senador Tião 
Viana. O segundo caminho a ser seguido, ou a segun-
da hipótese: o Senado acolhe o projeto da Câmara e 
suprime dele o que quiser, desde que não prejudique o 
texto de tal forma que ele fique sem sentido. O terceiro 
caminho será o Senado rejeitar o projeto da Câmara – 
neste caso, o texto aprovado pelo Senado será o texto 
que saiu desta Casa e foi para avaliação na Câmara, 
ou seja, o substitutivo do Senador Tião Viana, e aí se-
guirá para sanção sem necessidade de nova votação.

Quero externar de antemão a minha disposição, 
Senador Moka, de apoiar o texto original do Senado. De 
outra forma, não haverá aporte de dinheiro novo para 
saúde, já que o texto que veio da Câmara não aponta...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do 
microfone.) – Pediria apenas mais um minuto para 
concluir, Sr. Presidente. 

O texto que veio da Câmara não aponta para a 
fonte de financiamento da saúde. É bem verdade que 
ele estabelece o que é gasto com saúde e o que não é 
gasto com saúde, mas não divide, de uma forma equâ-
nime, as responsabilidades com a saúde entre os três 
Entes Federativos. Estabelece 12% para os Estados e 
15% para os Municípios, mas, para a União, não fica 
estabelecido um percentual de seu orçamento.

Portanto, eu acho que esse texto originário do 
Senado, que foi o substitutivo do ex-Senador e atual 
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Governador Tião Viana, é o texto que vai trazer novos 
recursos para a saúde, da ordem de R$14 bilhões a 
R$18 bilhões no orçamento da saúde, em média.

Portanto, será esse texto que defenderei, é esse 
texto que o Conselho Nacional de Secretários Esta-
duais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, 
as entidades de saúde do Brasil defendem. É o texto 
que estabelece as obrigações orçamentárias com a 
saúde entre União, Estados e Municípios. União, 10%; 
Estados, 12%; Municípios e Distrito Federal, 15%.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as minhas 
palavras na tarde hoje, agradecendo a tolerância de 
V. Exª.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, 
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka – Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, está inscrito para fazer 
uso da palavra o ilustre representante de Santa Cata-
rina Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Moka, que foi eleito ontem 
2º Vice-Presidente e está a presidir a sessão de hoje 
do Senado Federal, quero cumprimentá-lo e desejar 
êxito nessa nova missão. É a estreia de V. Exª, pelo 
que vejo, na Presidência do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Caros colegas, confesso que, na manhã de hoje, 
perto do meio-dia, no Palácio do Planalto, vivenciamos 
um ato que tem comovido a todos, um ato em prol das 
pessoas com alguma deficiência neste País.

É bem verdade que, na Comissão de Assuntos 
Sociais, da qual participamos, foi criada uma subcomis-
são para tratar de questões relacionadas às pessoas 
com alguma deficiência no Brasil, e várias sugestões 
foram apresentadas, mas, no conjunto do ato hoje 
se praticou no Palácio do Planalto, com a presença 
de vários ministros, vários colegas desta casa, entre 
eles o Senador Lindbergh Farias, que é o Presidente 
dessa subcomissão de Assuntos Sociais, o Senador 
Wellington Dias, outros colegas que têm participado 
disso, pela dimensão que sentimos, pelas pessoas de-
ficientes do Brasil inteiro que também lá comparece-
ram, pela quantidade... Até não tínhamos a dimensão 
total, uma vez que, no País, em torno de 45 milhões 
de pessoas, de uma forma ou de outra, detêm alguma 

deficiência. É alguma coisa que representa em torno de 
24%, 25% da população brasileira que compreendem 
esse número extraordinário de milhões de pessoas, 
que não vemos nas ruas. 

Na verdade, não se nota, não se percebe. Por 
quê? Esses milhões de pessoas não podem sair às 
claras, não saem, ficam em casa, Senador Moka. 
Elas não se locomovem, elas não têm condições de 
comparecer aos lugares, elas não têm condição de 
frequentar os lugares onde as pessoas normais estão 
praticamente todas as horas. Elas sentem dificuldades 
nisso. É tanta gente no Brasil! 

Deu para ver a dimensão e a comoção da própria 
Presidente da República, Dilma Rousseff, hoje, ao as-
sinar vários atos que trazem benefícios, em conjunto 
com os ministros, em conjunto com os movimentos, 
com as organizações, com as representações dos di-
versos Estados. São decretos e atos que vão ajudar 
numa sintonia entre o Governo Federal, os Estados e 
os Municípios do Brasil, que tratam disso, para fazer 
com que milhões dessas pessoas tenham condições 
de acessibilidade, tenham condições de comparecer, 
tenham condições de viver melhor, tenham condições 
de aprender, tenham condições de participar.

Sr. Presidente, nobres colegas, foi algo comove-
dor, na verdade, no dia de hoje, no Palácio do Planalto, 
esse ato praticado. Foi um momento, sem dúvida al-
guma, para avançar em relação a milhões de pessoas 
que precisam ser atendidas de um jeito ou de outro. 
Eu acho que, com esses atos praticados, vamos mini-
mizar a dor e a vontade de aprender, de trabalhar, de 
profissionalizar essas pessoas, que querem contribuir, 
que querem participar da sociedade. 

E recebem prestação continuada. Mas milhares 
de pessoas com alguma deficiência conseguem um 
emprego e querem trabalhar. Como estão recebendo 
uma aposentadoriazinha, se conseguem um emprego, 
não há problema nenhum, mas, de um momento para 
outro, se perdem esse emprego, voltam a receber a 
prestação continuada dessa aposentadoria. 

Por isso, a presença do Ministro da Previdência 
Social hoje lá, do Ministro da Saúde, da Ministra dos 
Direitos Humanos e de representantes de diversos 
ministérios relacionados a essa área, para que haja 
condições de oferecer profissionalização aos que gos-
tariam, aos que querem aprender a exercer essas fun-
ções para contribuir, a fim de que também, no momento 
em que não conseguirem, tenham condições de voltar 
a receber a prestação continuada. É o direito à edu-
cação, o direito de poder andar, o direito de frequen-
tar, de acessibilidade nos estabelecimentos, quer de 
saúde, quer de educação, quer de profissionalização. 
Quer dizer, teriam direito a esse acesso.
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A gente sentiu a vibração dessas pessoas que vão 
poder participar da sociedade. Quer dizer, é tanta gente!

Eu tinha que fazer, Sr. Presidente, esse registro, 
porque se viu hoje, nessas ações, nesses diversos 
decretos que abrangem desde o Governo Federal 
aos governos estaduais e governos municipais, numa 
intercalação, um dar-se as mãos para nós podermos 
dar uma resposta. 

Também incentivos foram baixados hoje para 
pessoas que querem conseguir equipamentos para 
melhorar suas ações de vida, para poderem andar, 
com isenção de impostos, de uma forma ou de outra, 
para que possam adquiri-los, para fomentar isso, pois 
hoje são muito caras cadeiras de rodas e também os 
equipamentos ortopédicos. De uma forma ou de ou-
tra se isenta isso, praticando a acessibilidade, dando 
condições, alegria a milhões de brasileiros.

Então, essa é uma questão para todos os setores. 
Foi um ato que, na verdade, comoveu muita gente, Sr. 
Presidente, nobres colegas.

Outro tema que eu não poderia deixar de abordar 
é a questão da segurança. Participou, no Rio de Janeiro, 
o Governo do Rio, do negócio da Rocinha, oferecendo 
tranquilidade àquela população, a segurança que falta 
às pessoas no dia a dia. As pessoas não podiam viver 
em paz. A atos desses o Brasil assistiu, vem acom-
panhando, trazendo de novo alegria. As pessoas não 
denunciavam, muitas vezes, porque tinham medo de 
morrer. Faltava confiança, faltava segurança em função 
de uma polícia paramilitar, praticamente, que existia 
nessas favelas. E aí, louvando isso, cumprimentando o 
Rio, o Governo do Rio, eu acho que poderíamos fazer 
uma reflexão maior, Sr. Presidente, nobres colegas. 
Isso tem repercutido não só no Brasil, mas essa ação 
tem repercutido no mundo. O mundo tem acompanhado 
e vem acompanhando isso. Mas, além desse registro 
que o Rio vem praticando, cabe-nos aqui uma refle-
xão um pouco mais aprofundada, com uma visão de 
longo prazo acerca desse grave problema que, cabe 
ressaltar, não é uma exclusividade só do Rio.

Os mais importantes cientistas políticos de nossa 
era sempre afirmaram: não há vácuo de poder. Não há 
vácuo de poder. A proliferação do crime organizado em 
comunidades carentes é o exemplo perfeito e acabado 
desse conceito. Essas comunidades onde o Estado, 
via de regra, sempre esteve ausente, tornaram-se solo 
fértil para o surgimento de estruturas paraestatais. 

Em polos aparentemente opostos, vimos surgir 
o crime organizado, tendo o tráfico de drogas como 
atividade principal, e as milícias, que, disfarçadas sob 
um falso manto de ordem e segurança, impõem às 
comunidades uma ditadura cruel baseada na extorsão.

Ora, não tenho dúvidas de que, ao longo dos 
anos, se houvesse uma política séria de ocupação 
do solo, saneamento básico, segurança, educação e 
saúde, ou seja, de real inclusão dessas comunidades 
no planejamento urbano, essa situação seria outra.

Aliás, perdoem a dureza do desabafo, que não 
é dirigido a este ou àquele governante, mas, de modo 
geral, à forma como historicamente temos agido frente 
ao desenvolvimento de nossas cidades: planejamento 
urbano é algo ainda distante da realidade de nossos 
centros, dos maiores aos menores. Com raras exce-
ções, o Poder Público age diante do problema depois 
de o mesmo estar estabelecido, agigantado. Os resul-
tados aparecem no futuro, revelando consequências 
desastrosas no âmbito social, ambiental e estrutural.

O arquiteto Sérgio Magalhães, presidente do Ins-
tituto dos Arquitetos do Brasil, seccional do...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ... Rio de Janeiro, afirmou, em artigo publicado 
no jornal Folha de S.Paulo (Fora do microfone.), que 
a cidade encontra-se diante de um verdadeiro desafio 
urbanístico, de caráter funcional, conceitual e civiliza-
tório, mas não hesita em afirmar: “Manter o Estado em 
plena função naquele território, prestando todos os 
serviços públicos, será o maior de todos os desafios 
do Rio de Janeiro”. 

E eu complemento, sem medo de repetir o óbvio: 
este é o desafio brasileiro, de todos os nossos Municí-
pios, Estados e da União. O caminho para chegar lá, 
no entanto, não é nada óbvio. Além do básico – inves-
timento permanente em educação e saúde, em segu-
rança preventiva e incentivo à geração de emprego –, 
é preciso buscar, de uma vez por todas, uma mudança 
de paradigma.

Somente com um novo pacto federativo, com 
uma nova distribuição de recursos entre as unidades 
da Federação, podemos propiciar ao Poder Público a 
capacidade de se fazer presente, de prestar seus ser-
viços com qualidade, de garantir aos cidadãos seus 
direitos fundamentais.

Através da descentralização de recursos e atri-
buições, Estados e Municípios – não demorarei, Sr. 
Presidente –, unidos, podem resolver de forma muito 
mais eficiente seus principais problemas. O Governo 
Federal, mastodôntico e distante, é incapaz de gerir o 
País com eficácia, e este papel nem dever-lhe-ia ser 
atribuído.

Enquanto não entendermos que a descentrali-
zação não é apenas um conceito a ser discutido, mas 
uma nova realidade que se impõe, inexoravelmente, 
não teremos a presença ativa do Estado em nossas 
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comunidades e verdadeiro planejamento para nosso 
desenvolvimento.

Estas são nossas reflexões, Sr. Presidente, agra-
decendo a permissão de ultrapassar no horário, mas 
não poderia deixar de fazer duas referências: uma, o 
que nós vimos hoje no Palácio do Planalto, em todos 
os setores, mais de quarenta milhões de brasileiros 
detêm uma deficiência ou outra. 

Este Senado, através da sua Biblioteca...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– ... tem oferecido condições até de deficientes usarem 
trabalhos da Biblioteca do Senado. Este Senado, este 
ano, agiu bastante nessa subcomissão de Assuntos 
Sociais. Refiro-me, mais uma vez, a seu Presidente, 
Senador Lindbergh Farias, e aos demais colegas. Azu-
lou o Senado, usou-se o azul em função do autismo, 
para que se leve avante essa tese com as práticas já 
de hoje de incentivo para aquisição de equipamentos, 
disso e daquilo, para descentralizar as ações. Acho 
que é o começo de alguma coisa para atender a es-
ses deficientes do Brasil inteiro que querem aparecer, 
querem o direito de participar da sociedade, porque 
ficam invisíveis milhões dessas pessoas. 

E também a questão da segurança. O Rio foi um 
modelo, mas nós temos que adotar esse modelo para 
o Brasil, e vamos adotar esse modelo para o Brasil de 
segurança descentralizando, com fomento, com segu-
rança, com muita vontade e eficiência na administração.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Fora do microfone.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente, Senador Waldemir Moka, 
Srs. Senadores, nas últimas semanas, os meios de 
comunicação do Brasil e do mundo reportaram com 
destaque a Operação de Ocupação da Favela da Ro-
cinha, denominada “Choque de Paz”, pelas forças de 
segurança do Estado do Rio de Janeiro, cujo principal 
responsável é o Governador Sérgio Cabral e que teve 
no Secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, 
seu coordenador maior. 

Felizmente, aquela ousada operação foi realizada 
com um planejamento estratégico muito bem feito, com 
informação prévia aos seus duzentos mil moradores, 
com a participação de mais de 400 policiais muito bem 
treinados, sem que tenha havido quaisquer tiros e der-
ramamento de sangue. Houve, sim, inúmeras prisões e 

aprisionamento de 132 armas, desde o início da ope-
ração até hoje, muitas das quais estavam escondidas, 
enterradas no mato e embaixo da terra e de concreto.

De todas as matérias publicadas, muitas das 
quais de ótima qualidade, houve uma excepcional que 
acredito deva ser destacada. Aqui resolvi lê-la, pois 
considero-a de grande relevância para que compreen-
damos melhor as razões pelas quais muitos lugares 
das regiões metropolitanas de nosso País sofram com 
problemas tais como os que lá existem e ainda perdu-
ram. É a que foi publicada na revista Época, em 14 de 
novembro último, escrita pela jornalista Ruth de Aquino, 
sob o nome “Meu Encontro com Nem”. Ruth de Aquino, 
que já fez outras coberturas no Brasil e no exterior de 
alto risco, na própria Rocinha, na Colômbia, em An-
gola, durante a guerra civil, ali teve um encontro com 
Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, considerado 
o principal chefe da quadrilha de narcotráfico, que, há 
seis anos, pelo menos, realizava ações que envolviam 
o comércio de drogas, a corrupção de policiais que pro-
tegiam aquelas ações e a morte de diversas pessoas, 
inclusive adolescentes, em circunstâncias ainda por 
serem esclarecidas, poucos dias antes de sua prisão.

A matéria e o diálogo com Nem são tão ilustrativos 
e reveladores da história e das percepções de Nem, 
inclusive ao diagnosticar as razões que fizeram ele 
próprio e muitos jovens a entrar no caminho do crime, 
e ao reconhecer méritos nas ações governamentais 
que possam colaborar para diminuir a criminalidade 
e até mesmo na própria ação que levou à sua prisão 
que vale a pena ler a íntegra dessa matéria de Ruth 
de Aquino.

Não sei se o prezado Senador Pedro Taques teve 
a oportunidade de ler a Época desta última semana. 
Eu gostaria aqui de ressaltar, Senador Cícero, se eu 
fosse uma pessoa para indicar matérias que merecem, 
digamos, o Prêmio Esso de Jornalismo ou algo assim, 
eis uma matéria que valeria estar entre as que mere-
cem um premio de melhor reportagem.

Diz Ruth de Aquino, que escreveu, em 11 de no-
vembro deste ano, “Meu encontro com Nem”:

Era sexta-feira 4 de novembro. Cheguei à 
Rua 2 às 18 horas. Ali fica, num beco, a casa 
comprada recentemente por Antônio Francisco 
Bonfim Lopes, o Nem, por R$115 mil. Apenas 
dez minutos de carro separam minha casa no 
asfalto do coração da Rocinha. Por meio de 
contatos na favela com uma igreja que recu-
pera drogados, traficantes e prostitutas, ficara 
acertado um encontro com Nem. Aos 35 anos, 
ele era o chefe do tráfico na favela havia seis 
anos. Era o dono do morro.
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Queria entender o homem por trás do 
mito do “inimigo número um” da cidade. Nem é 
tratado de “presidente” por quem convive com 
ele. Temido e cortejado. Às terças-feiras, recebia 
a comunidade e analisava pedidos e disputas. 
Sexta era dia de pagamentos. Me disseram que 
ele dormia de dia e trabalhava à noite – e que 
é muito ligado à mãe, com quem sai de braços 
dados, para conversar e beber cerveja. Com-
prou várias casas nos últimos tempos e havia 
boatos fortes de que se entregaria em breve.

Logo que cheguei, soube que tinha pas-
sado por ele junto à mesa de pingue-pongue 
na rua. Todos sabiam que eu era uma pessoa 
“de fora”, do outro lado do muro invisível, no 
asfalto. Valas e uma montanha de lixo na es-
quina mostram o abandono de uma rua que 
já teve um posto policial, hoje fechado. Uma 
latinha vazia passa zunindo perto de meu ros-
to – tinha sido jogada por uma moça de short 
que passou de moto.

Aguardei por três horas, fui levada a dife-
rentes lugares. Meus intermediários estavam 
nervosos porque “cabeças rolariam se tivesse 
um botãozinho na roupa para gravar ou uma 
câmera escondida”. Cheguei a perguntar: “Não 
está havendo uma inversão? Não deveria ser 
eu a estar nervosa e com medo?”. Às 21 ho-
ras, na garupa de um mototáxi, sem capacete, 
subi por vielas esburacadas e escuras, tirando 
fino dos ônibus e ouvindo o ruído da Rocinha, 
misto de funk, alto-falantes e televisores nos 
botequins. Cruzei com a loura Danúbia, atual 
mulher de Nem, pilotando uma moto laranja, 
com os cabelos longos na cintura. Fui até o 
alto, na Vila Verde, e tive a primeira surpresa. 

LOGÍSTICA
A Rocinha é uma das maiores favelas do 

Rio. Entre os bairros ricos da Zona Sul e a Barra 
da Tijuca, é um ponto estratégico para o crime.

Não encontrei Nem numa sala maloca-
da, cercado de homens armados. O cenário 
não podia ser mais inocente. Era público, bem 
iluminado e aberto: o novo campo de futebol 
da Rocinha, com grama sintética. Crianças 
e adultos jogavam. O céu estava estrelado e 
a vista mostrava as luzes dos barracos que 
abrigam 70 mil moradores. Nem se preparava 
para entrar em campo. Enfaixava com muitos 
esparadrapos o tornozelo direito. Mal me olhava 
nesse ritual. Conversava com um pastor so-
bre um rapaz viciado de 22 anos: “Pegou ele, 
pastor? Não pode desistir. A igreja não pode 

desistir nunca de recuperar alguém. Caraca, 
ele estava limpo, sem droga, tinha encontra-
do um emprego... me fala depois”, disse Nem. 
Colocou o meião, a tornozeleira por cima e 
levantou, me olhando de frente.

Foi a segunda surpresa. Alto, moreno e 
musculoso, muito diferente da imagem divulga-
da na mídia, de um rapaz franzino com topete 
descolorido e riso antipático, como o do Coringa. 
Nem é pai de sete filhos. “Dois me adotaram; 
me chamam de pai e me pedem bênção.” O úl-
timo é um bebê com Danúbia, que montou um 
salão de beleza, segundo ele “com emprésti-
mo no banco, e está pagando as prestações”. 
Nem é flamenguista doente. Mas vestia azul e 
branco, cores de seu time na favela. Camisa da 
Nike sem manga, boné, chuteiras.

– Em que posição você joga, Nem? – 
perguntei.

– De teimoso – disse, rindo –, meu tor-
nozelo é bichado e ninguém me respeita mais 
em campo. 

Foi uma conversa de 30 minutos, em pé. 
Educado, tranquilo, me chamou de senhora, 
não falou palavrão e não comentou acusações 
que pesam contra ele. Disse que não daria en-
trevista. “Para quê? Ninguém vai acreditar em 
mim, mas não sou o bandido mais perigoso do 
Rio”. Não quis gravador nem fotos. Meu silên-
cio foi mantido até sua prisão. A seguir, a re-
constituição de um extrato de nossa conversa.

“Acho que em menos de 20 anos a ma-
conha vai ser liberada no Brasil. Já pensou 
quanto as empresas iam lucrar?”

Nem, líder do tráfico:
UPP “O Rio precisava de um projeto as-

sim. A sociedade tem razão em não suportar 
bandidos descendo armados do morro para 
assaltar no asfalto e depois voltar. Aqui na Ro-
cinha não tem roubo de carro, ninguém rouba 
nada, às vezes uma moto ou outra. Não gosto 
de ver bandido com um monte de arma pendu-
rada, fantasiado. A UPP é um projeto excelente, 
mas tem problemas. Imagina os policiais mal 
remunerados, mesmo os novos, controlando 
todos os becos de uma favela. Quantos não vão 
aceitar R$100 para ignorar a boca de fumo?”

Beltrame “Um dos caras mais inteligentes 
que já vi. Se tivesse mais caras assim, tudo 
seria melhor. Ele fala o que tem de ser dito. 
UPP não adianta se for só ocupação policial. 
Tem de botar ginásios de esporte, escolas, 
dar oportunidade. Como pode Cuba ter mais 
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medalhas que a gente em Olimpíada? Se um 
filho de pobre fizesse prova do Enem com a 
mesma chance de um filho de rico, ele não ia 
para o tráfico. Ia para a faculdade.”

Religião “Não vou para o inferno. Leio a 
Bíblia sempre, pergunto...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Espero a sua generosidade, como foi hoje dada aos 
demais.

Leio a Bíblia sempre, pergunto a meus 
filhos todo dia se foram à escola, tento impedir 
garotos de entrar no crime, dou dinheiro para 
comida, aluguel, escola, para sumir daqui. 
Faço cultos na minha casa, chamo pastores. 
Mas não tenho ligação com nenhuma igreja. 
Minha ligação é com Deus. Aprendi a rezar 
criancinha, com meu pai. Mas só de uns sete 
anos para cá comecei a entender melhor os 
crentes. Acho que Deus tem algum plano para 
mim. Ele vai abrir alguma porta.”

Prisão “É muito ruim a vida do crime. Eu 
e um monte queremos largar. Bom é poder ir 
à praia, ao cinema, passear com a família sem 
medo de ser perseguido ou morto. Queria dor-
mir em paz. Levar meu filho ao zoológico. Te-
nho medo de faltar a meus filhos. Porque o pai 
tem mais autoridade que a mãe. Diz que não, 
e é não. Na Colômbia, eles tiraram do crime 
milhares de guerrilheiros das Farc porque de-
ram anistia e oportunidade para se integrarem 
à sociedade. Não peço anistia. Quero pagar 
minha dívida com a sociedade.

Drogas “Não uso droga, só bebo com 
os amigos. Acho que em menos de 20 anos 
a maconha vai ser liberada no Brasil. Nos Es-
tados Unidos, está quase. Já pensou quanto 
as empresas iam lucrar? iam engolir o tráfico. 
Não negocio crack e proíbo trazer crack para 
a Rocinha, porque isso destroi as pessoas, as 
famílias e a comunidade inteira.

Conheço gente que usa cocaína há 30 
anos e que funciona. Mas com o crack as 
pessoas assaltam e roubam tudo na frente.

Recuperação “Mando para a casa de recu-
peração na Cidade de Deus garotas prostitutas, 
meninos viciados. Para não cair na vida nem 
ficar doente com aids, essa meninada precisa 
ter família e futuro. A UPP, para dar certo, preci-
sa fazer a inclusão social dessas pessoas. É o 
que diz o Beltrame. E eu digo a todos os meus 
que estão no tráfico: a hora é agora. Quem qui-

ser se recuperar vai para a igreja e se entrega 
para pagar o que deve e se salvar.”

Ídolo “Meu ídolo é o Lula. Adoro o Lula. 
Ele foi quem combateu o crime com mais su-
cesso. Por causa do PAC da Rocinha. Cinquen-
ta dos meus homens saíram do tráfico para 
trabalhar nas obras. Sabe quantos voltaram 
para o crime? Nenhum. Porque viram que ti-
nham trabalho e futuro na construção civil.”

Policiais “Pago muito por mês a policiais. 
Mas tenho mais policiais amigos do que poli-
ciais a quem eu pago. Eles sabem que eu digo: 
nada de atirar em policial que entra na favela. 
São todos pais de família, vêm para cá manda-
dos, vão levar um tiro sem mais nem menos?”

Tráfico “Sei que dizem que entrei no trá-
fico por causa da minha filha. Ela tinha 10 
meses e uma doença raríssima, precisava 
colocar cateter, um troço caro, e o Lulu (ex-
-chefe) me emprestou o dinheiro. Mas prefiro 
dizer que entrei no...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Suplicy, vou conceder a V. Exª mais 
dois minutos. Já concedi outros três.

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

Mas prefiro dizer que entrei no tráfico 
porque entrei. E não compensa.” 

Nem estava ansioso para jogar futebol. 
Acabara de sair da academia onde faz muscu-
lação. Não me mandou embora, mas percebi 
que meu tempo tinha acabado. Desci a pé. 
Demorei a dormir.

Assim conclui Ruth de Aquino.
Que reportagem formidável! Ela me faz muito pen-

sar que é importante, sim, assegurarmos a todos que 
vivem na Rocinha e em todas as regiões metropolita-
nas, onde há condições semelhantes àquela, propiciar 
as boas oportunidades de educação, de realização de 
esportes, de manifestações culturais as mais diversas, 
mas também é importantíssimo assegurar-se como 
um direito à cidadania, o que todos devem ter neste 
País, o direito inalienável de participar da riqueza da 
Nação, inclusive aquelas pessoas que vivem na região 
maravilhosa do Rio de Janeiro, da Rocinha, onde se 
tem uma beleza fantástica de vista e é importante que 
eles tenham direito de participar da riqueza do Estado 
do Rio de Janeiro, que atrai tantas pessoas; que tenha 
o direito de participar da riqueza inclusive do pré-sal. 
É um direito inalienável que todas as pessoas tenham 
uma renda básica de cidadania, porque não estariam 
sujeitos às condições que levaram o Nen e muitos dos 
jovens da Rocinha a entrar para a vida do crime.
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Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho muito 
importante que venhamos a refletir sobre as razões 
da criminalidade ali na Rocinha e em tantos outros 
lugares do Brasil como nos bairros carentes da me-
trópole de São Paulo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de me inscrever para uma comu-
nicação inadiável, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Jorge Viana. V. Exª 
falará logo após o próximo inscrito, Senador Cícero 
Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também me 
somo a todos os demais Senadores ao parabenizar 
o Senador Moka por assumir a Segunda Vice-Presi-
dência, algo que já fiz na reunião hoje da Mesa. Com 
o registro também de cumprimentos ao Senador Wil-
son Santiago, que, quando Segundo Vice-Presidente, 
exerceu bem o mandato, tenho certeza absoluta de 
que V. Exª também o fará.

Sr. Presidente, eu poderia apenas pedir para que 
fosse registrado nos Anais da Casa uma nota que o 
Sindifisco da Paraíba, do meu Estado, distribuiu à im-
prensa na data de hoje.

Na semana passada ou há alguns dias, eu regis-
trei nesta mesma tribuna que, na falta de diálogo por 
parte do Governo do Estado da Paraíba, o Governo 
passava a adotar notas oficiais – naquela oportunida-
de eu as chamava de nazista, fascista e ditatorial. A 
permanência dessa nota, paga com recurso público da 
Paraíba, está se repetindo praticamente a cada semana.

E aqui eu trago, então, a resposta do Fisco da 
Paraíba para o gasto do dinheiro público a fim de ten-
tar manipular as informações e enganar o povo da 
Paraíba por parte do Governo do Estado. Passo a ler 
a nota, Sr. Presidente:

O Direito do Fisco.
A Lei do Subsídio prevê reajuste para 

o Fisco quando este atingir as metas de ar-
recadação previstas pelo Governo. Foi o que 
ocorreu no ano de 2010 em relação a 2009, 
quando as metas de arrecadação foram alcan-
çadas e o reajuste deveria ter sido pago em 
duas parcelas, nos meses de janeiro e julho 
de 2011. Até setembro deste ano, mesmo com 
a receita tendo aumentado mais de R$300 mi-
lhões, o Governo Ricardo Coutinho não honrou 
o pagamento do reajuste devido para 2011 e 
nada indica que pagará o previsto para 2012.

Para melhor entendimento, imagine um 
trabalhador que recebe a promessa de rece-

ber 10% de aumento ao final do ano, se suas 
vendas forem maiores do que o empregador 
colocou como meta. O trabalhador se esforça, 
faz a sua parte por dois anos seguidos e não 
recebe o prometido. É o que acontece com o 
Fisco [da Paraíba]. [Tudo que estou lendo é a 
nota do Fisco.]

As mentiras do governador repetidas à 
sociedade, por meio da mídia, para confundir 
a opinião pública:

– Não resolve a situação do Fisco por não 
ter dinheiro. [Diz o Fisco:] NÃO É VERDADE. 
As receitas cresceram mais de R$300 milhões; 
são R$90 milhões a mais do que a meta es-
tabelecida. Além disso, o Governo vendeu a 
folha de pagamento dos servidores ao Banco 
do Brasil por mais R$250 milhões. Os reajus-
tes previstos em Lei para todos os servidores 
representam apenas 8,8 milhões por mês.

[O que diz o Governo?] – A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal não permite o reajuste. 
[O que diz o Fisco?] NÃO É VERDADE. Os 
reajustes previstos em lei, como é o caso da 
Lei do Subsídio, são excluídos do cômputo 
do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
A Justiça, ao se pronunciar sobre a legalidade 
da greve, afirmou categoricamente: “Aliás, na 
questão em vislumbre, a implantação da verba 
pretendida pelo movimento grevista não colide 
com a LRF (...). O que importa saber, in specie, 
é que a verba pleiteada não colide com a LRF 
(reitero)”. [A Justiça assim falando.]

[Continua o Fisco:] Os fatos comprovam 
que não só em relação aos servidores que 
Governo Ricardo Coutinho tem dificuldade em 
agir conforme a lei, pois foi conivente com a 
prática inconstitucional de pagamento de duplo 
subsídio ao ex-Secretário da Receita, Rubens 
Aquino, e ao atual Procurador-Geral do Esta-
do, Gilberto Carneiro, salários que chegaram 
a atingir o valor de R$38 mil mensais.

Na tentativa de manipular os índices da 
Lei de Responsabilidade, o Governo fez a con-
tabilização da venda da folha de pagamento 
ao Banco do Brasil como Receita de Capital, 
em vez de Receita Corrente, o que levou os 
valores da despesa de pessoal a um índice 
inverídico e ao não repasse do que era devido 
aos demais Poderes (Assembleia Legislativa, 
Justiça Estadual, Ministério Público e Tribunal 
de Contas do Estado).

[Diz o Governo na sua nota:] – Os fiscais 
são intransigentes. [Respondem os fiscais:] 

217ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 47667 

NÃO É VERDADE. O Governador Ricardo Cou-
tinho, ao assumir o Governo, alegando dificul-
dades financeiras no Estado, pediu paciência 
a todas as categorias de servidores para não 
conceder reajustes de imediato, mesmo àque-
las que tinham o direito por força de lei, como 
é caso do Fisco. Os fiscais não só compreen-
deram a solicitação do Governo como também 
incrementaram ainda mais a arrecadação do 
Estado, aumentando substancialmente suas 
receitas. O Governador, em arroubos de arro-
gância e prepotência, nas duas ocasiões em 
que esteve reunido com os auditores, preferiu 
ameaçar a categoria a estabelecer um canal 
de negociação, bem diferente do compromisso 
assumido pelo mesmo na campanha, quando 
afirmou que as marcas de seu governo seriam 
o diálogo, a negociação e o respeito ao ser-
vidor público.

[Diz o Governo:] – Tirar de quem pouco 
recebe para aumentar os salários dos que 
mais ganham. [Responde o Fisco:] NÃO É 
VERDADE. Todos os servidores devem ser 
respeitados e valorizados. O Fórum dos Ser-
vidores Públicos Civis e Militares respondeu 
muito bem a essa inverdade do Governador 
Ricardo Coutinho: “Cabe destacar, ainda, que 
as questões que hoje se colocam na Paraíba 
não são as de ‘tirar de quem pouco recebe para 
aumentar os salários dos que mais ganham’, 
tampouco a greve da categoria fiscal trata-se 
de ‘uma greve de poucos contra todos’, mas 
sim do regime de exceção aqui instalado e da 
luta de todos contra a intransigência de um.

[Diz o Governo na sua nota]: – Apresen-
tou uma proposta para a categoria. [Responde 
o Fisco da Paraíba:]. NÃO É VERDADE. Em 
nenhum momento, foi apresentada uma pro-
posta que respeitasse os direitos da catego-
ria fiscal. O Governo Ricardo Coutinho nunca 
teve a intenção de negociar com a categoria 
fiscal, prova disto foi que, na sexta-feira última 
(12/11), o Secretário Luzemar Martins tentou 
apresentar proposta ao mesmo, na qual con-
templaria as reivindicações do Fisco, como 
para ser pago em janeiro de 2012, o índice 
referente a este e a 2011. Com a arrogância 
costumeira, o Governador negou-se veemen-
temente, utilizando, conforme relatos, palavras 
desclassificáveis e impublicáveis.

[Diz a nota do Governo:] – Que os servi-
dores não terão reajustes por conta da greve. 
[Diz o Fisco paraibano:] NÃO É VERDADE. 

O dinheiro existe, as intenções do Governo 
Ricardo Coutinho de conceder reajustes aos 
servidores públicos é que não são claras, pois 
vetou o artigo 59 da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2012 que trata especificamente do 
reajuste aos servidores. A greve, como vimos, 
é provocada pelo Governo, ao se recusar a 
cumprir uma Lei.

[Diz a nota do Governo:] – O Fisco não 
está cumprindo o percentual de 30% da Lei 
Greve.[Responde o Fisco paraibano:] NÃO É 
VERDADE. Ao contrário, o contingente míni-
mo de Fiscais é superior ao exigido pela Lei. 
Acontece que o Governo vem prejudicando o 
trabalho da fiscalização, através da inoperân-
cia do sistema de informática, da restrição do 
número de viaturas e uso de combustível. Além 
disso, fotografa nos finais de semana e horário 
de almoço, em atitude imoral, tentando obter 
imagens esvaziadas dos locais de trabalho.

[Continua o Fisco:] O Fisco renova seu 
compromisso com a sociedade, pautado sem-
pre pela verdade e pela justiça fiscal. Ao tem-
po em que continua disposto negociar com o 
Governo do Estado, espera que a proposta 
apresentada pelo Secretário Interino da Re-
ceita seja referendada pelo Governador e as-
sim possibilitar um bom desfecho para todas 
as partes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é a 
nota do Fisco paraibano em resposta à nota ditatorial, 
nazista e fascista de quem hoje governa a Paraíba.

Meu muito obrigado. E que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra, para uma comunicação 
inadiável à Casa, o Senador Jorge Viana.

V. Exª dispõe de cinco minutos, Sr. Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, caros colegas Senadores, venho à tribuna 
desta Casa porque hoje é um dia muito especial para 
todos os acreanos e para o Brasil.

Hoje, dia 17 de novembro, estamos celebrando 
108 anos da assinatura do Tratado de Petrópolis, que 
anexou aquele pedaço do mundo ao território brasileiro. 

Faz exatamente 108 anos que o Acre foi ane-
xado ao Brasil. Esse era o desejo dos brasileiros que 
viviam e trabalhavam nos seringais do Acre desde o 
final do século XIX.

Primeiro, pegaram em armas contra os bolivia-
nos para conquistar o Acre para o Brasil. Depois, ini-
ciaram a luta para que o território fosse incorporado 
oficialmente ao Brasil. E, graças à decisão do então 
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Presidente Rodrigues Alves e à determinação e ge-
nialidade do Barão do Rio Branco... Aliás, no ano que 
vem celebraremos o centenário da passagem dele por 
este mundo. Vamos lembrar o Barão do Rio Branco, que 
tanta contribuição deu à diplomacia brasileira. Graças 
a ele, conquistamos a nossa certidão de nascimento. 
O Tratado de Petrópolis, para nós, significa nossa cer-
tidão de nascimento.

Falo “conquistamos” porque a luta para sermos 
brasileiros foi longa e árdua e custou a vida de muitos 
brasileiros e muitos bolivianos.

Mas, hoje, realmente me sinto feliz pelas conquis-
tas dos nossos antepassados. Sinto-me honrado por 
ser acreano e orgulhoso de ser brasileiro e comemo-
ro esta data principalmente como brasileiro que sou.

Explico: é que a conquista do Acre é uma história 
ainda pouco conhecida pelos brasileiros. A conquista 
do Acre representa muito para nossa Nação. Pensem 
bem: é onde a nossa cultura e a língua portuguesa 
foram mais longe, avançando sobre as antigas colô-
nias espanholas.

A localização do território acreano é estratégica 
para o País e, até pouco tempo atrás, foi até mesmo 
desprezada.

A capital do Estado, Rio Branco, está mais perto 
de Lima e de La Paz, as capitais do Peru e da Bolívia, 
do que de Brasília, apesar de o Distrito Federal ficar 
no centro do Brasil.

Isso acontece porque muita gente não tem no-
ção da importância e do que representa essa fronteira.

Não tenho medo de errar quando digo que o 
território acreano está começando a mudar o mapa 
da economia do País. O desenvolvimento econô-
mico do Acre permitirá que o Brasil finalmente se 
volte para seus vizinhos da América do Sul, forta-
lecendo o sonho de integração entre os países da 
América do Sul.

O lado brasileiro do que nós chamamos de Es-
trada do Pacífico ficou pronto quando fui Governador 
do meu Estado, com o apoio e a determinação do 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso, num 
primeiro momento, e, depois, com o nosso querido 
Presidente Lula. 

Este ano, nós tivemos outra etapa, o governo 
peruano concluiu a obra no seu território, o que se 
constituiu um dos maiores desafios da engenharia. 
Agora mesmo, é possível começar o dia na Amazônia 
brasileira e, antes do anoitecer, ver a neve nos Andes.

A posição do Acre passa a constituir uma nova 
geografia econômica na região. Agora é possível, com 
a Estrada do Pacífico, chegar aos portos de Hilo, de 
Matarani, no Pacífico e, dessa forma, estão abertas 

inúmeras possibilidades de comércio com a Ásia e 
com a costa oeste americana.

Sr. Presidente, a outra grande notícia para nós 
acreanos é que, em 2010, o Presidente Lula criou a 
nossa Zona de Processamento de Exportação. Esta 
ZPE está praticamente pronta e é uma das que está 
em fase mais avançada do nosso País. Com isso, cria-
mos grandes possibilidades de ampliar o comércio com 
mercados da costa oeste americana e da Ásia.

Tenho muito orgulho deste momento próspero 
que vivemos no País e no Acre. Tenho todo o orgulho 
do mundo quando digo que foi no território acreano 
que nasceu o conceito mais avançado do socioam-
bientalismo, graças a um acreano especial que foi 
Chico Mendes. Junto com outros acreanos ousados...

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Por 
gentileza.

... e lutadores o desenvolvimento com sustenta-
bilidade é um desafio que o mundo inteiro persegue. 
Nós criamos este conceito do desenvolvimento com 
sustentabilidade.

Recentemente, o Congresso Nacional, Sr. Presi-
dente, aprovou o fim do sigilo eterno dos documentos 
secretos. Esta conquista democrática tem um signifi-
cado especial para nós acreanos.

Vamos saber mais sobre a nossa história. Os 
documentos dos bastidores da elaboração do Tratado 
de Petrópolis vão estar disponíveis. Os documentos 
secretos de tudo que ocorreu nessa conquista do ter-
ritório acreano também vão estar disponíveis. Algumas 
dúvidas serão dirimidas, e os historiadores vão ter um 
material fantástico, porque a história do Acre se con-
funde com belas páginas da história do Brasil.

Neste momento, eu queria cumprimentar todos 
os acreanos que nos ajudam a honrar esse passado e 
fazer do Acre uma referência para todo o nosso Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Declaro aberta a 

ORDEM DO DIA

Tendo em vista que a pauta do plenário encontra-
-se sobrestada por duas medidas provisórias e que há 
acordo de lideranças para apreciação das medidas 
provisórias na próxima terça-feira, dia 22 de novembro, 
declaro encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 28, DE 2011

(Proveniente da Medida Provisória nº 
541, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 28, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009, e as Leis nºs 10.683, de 
28 de maio de 2003, 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, 
e 9.933, de 10 de dezembro de 1999; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; e dá outras 
providências.

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 29, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 540, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 29, de 2011, que institui o 
Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras – 
REINTEGRA; dispõe sobre a redução do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI à 
indústria automotiva; altera a incidência das 
contribuições previdenciárias devidas pelas 
empresas que menciona; altera as Leis nºs 
11.774, de 17 de setembro de 2008, 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 11.508, de 20 de julho de 2007, 7.291, 
de 19 de dezembro de 1984, 11.491, de 20 
de junho de 2007, 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Me-
dida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto 
de 2001; revoga dispositivo da Lei nº 11.529, 
de 22 de outubro de 2007, e do Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos ter-
mos que especifica; e dá outras providências.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 64, § 1º, da Constituição)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 

autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescen-
ta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá 
outras providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Sobrestando a pauta a partir de 6-11-
2011)

(Pendente de:
– emissão de pareceres da CCJ e CE;
– leitura de parecer da CAS)

4 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.
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6 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA AO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-
A à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004, 

na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI 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.

12 
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 
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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).

13 
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.

14 
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.

15 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.328, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.328, de 2011, do Senador Waldemir 
Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 41, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (arrendamento ou comodato de bens 
e direitos de empresa em processo de recu-
peração judicial).

17 
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.337, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 550, de 2011– Complementar, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Educação, Cultura e Esporte (piso salarial 
dos empregados com educação superior).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.338, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 120, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial, seja 
ouvida, também, a de Educação, Cultura e 
Esporte (impedimento de repasses de verbas 
federais a Municípios).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 191/11-GLPSDB

Brasília,   de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio 

Cunha Lima, para integrar, como suplente a Comissão 
de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador Al-
varo Dias.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Senador Cás-
sio Cunha Lima para integrar as seguintes comissões, 
conforme os Ofícios nº 192, 193 e 194, de 2011, da 
Liderança do PSDB:
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– como titular: Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte e Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo;

– como suplente: Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa.

São os seguintes os ofícios:

Ofício nº 192/11-GLPSDB

Brasília,  de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio 

Cunha Lima, para integrar, como titular, a Comissão 
de Educação, em vaga destinada ao PSDB – Partido 
da Social Democracia Brasileira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

Ofício nº 193/11-GLPSDB

Brasília,  de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio 

Cunha Lima, para integrar, como titular, a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, em vaga destina-
da ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, líder 
do PSDB.

Ofício nº 194/11-GLPSDB

Brasília,  de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio 

Cunha Lima para integrar, como suplente, a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em 
vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Demo-
cracia Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 687,  D E  2011

Cria o Fundo de Incentivo à Geração 
de Emprego no Setor de Ecoturismo – FUN-
GECO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado o Fundo de Incentivo à Geração 

de Emprego no Setor de Ecoturismo (FUNGECO), de 
natureza contábil, com os seguintes objetivos:

I – geração de empregos direta ou indiretamente re-
lacionados ao ecoturismo no País;

II – apoio ao desenvolvimento do potencial do ecotu-
rismo no Brasil e geração de renda nas ativida-
des do setor;

III – treinamento de mão-de-obra para atuar nas ati-
vidades relacionadas ao ecoturismo e conscien-
tização das populações envolvidas;

IV – fomento à prática de visitas aos parques ecoló-
gicos brasileiros.

Art. 2º Constituem recursos do FUNGECO: 

I – dotações orçamentárias da União e créditos adi-
cionais que lhe forem atribuídos;

II – o montante equivalente a 60% (sessenta por cento) 
da arrecadação das multas instituídas pela Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

III – 30% dos recursos provenientes da aplicação da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Códi-
go Florestal);

IV – doações e contribuições a qualquer título de en-
tidades públicas e privadas, nacionais e interna-
cionais, e de pessoas físicas;

V – rendimentos de aplicações financeiras em geral.

Art. 3º Os recursos do FUNGECO destinam-se a:

I – financiamento de micro e pequenas empresas vol-
tadas, direta ou indiretamente, para o ecoturismo;

II – financiamento da promoção e da divulgação, no 
País e no exterior, das atividades de ecoturismo 
no Brasil;

III – apoio a programas de treinamento e capacita-
ção de mão-de-obra para o desenvolvimento 
das atividades voltadas para o ecoturismo, e de 
conscientização das populações localizadas nas 
áreas pré-definidas.

Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do 
Fundo de Incentivo à Geração de Emprego do Setor 
de Ecoturismo será fiscalizada pelo órgão de controle 
interno do Ministério do Turismo, sem prejuízo da fis-
calização exercida pelo Tribunal de Contas da União, 
nos termos da legislação vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercício financeiro imediatamente subsequente ao de 
sua publicação.

Justificação

Segundo conceituação já consagrada na literatu-
ra, o ecoturismo é “um segmento da atividade turística 
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que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural 
e cultural, incentiva sua conservação e busca a for-
mação de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações envolvidas”. 

O ecoturismo é o segmento que mais tem se 
destacado em termos de turismo mundial. Desde o fi-
nal dos anos 80, e de modo mais enfatizado nos anos 
90, o ecoturismo vem ganhando campo em relação ao 
turismo tradicional. Mais importante ainda é que este 
tipo de turismo busca manter uma relação harmônica 
com a natureza de modo a não agredi-la, respeitando 
a cultura e as populações locais.

Cabe notar que as bases econômicas do verda-
deiro ecoturismo são antagônicas às do turismo de 
massa, orientado para maximizar receitas ao invés 
de resultados. A maximização de receitas, que im-
plica atrair o maior número possível de turistas, com 
impactos negativos sobre os atrativos e destinos, não 
combina com o ecoturismo, em que a maximização dos 
resultados pode se dar em níveis baixos de visitação. 
Segundo o World Wildlife Fund (WWF), o turista moti-
vado pela natureza gasta mais dinheiro na viagem que 
o turista tradicional, embora permaneça menos dias 
na área visitada. Esse acréscimo, em muitos casos, 
chega a US$ 1 mil por turista.

Num mundo globalizado, os turistas dos países 
desenvolvidos estão buscando originalidade, isto é, 
as características próprias de cada país, suas rique-
zas naturais, a cultura e os costumes de seu povo. É 
nesse sentido que se abre uma oportunidade para o 
turismo local, principalmente através da revalorização 
da cultura e do patrimônio ecológico.

O Brasil tem um potencial extremamente promis-
sor para o desenvolvimento do ecoturismo, dada sua 
dimensão continental, diversidade ambiental, patri-
mônio cultural e natural extremamente ricos. Para se 
ter uma idéia da riqueza ambiental brasileira, o País 
possui 76 parques nacionais, 88 reservas biológicas 
naturais e 94 áreas de proteção ambiental (APA), no 
âmbito federal, estadual e municipal. Esse é o cenário 
para o desenvolvimento do ecoturismo, entendido como 
aquele que concilia a exploração turística com o meio 
ambiente, harmonizando as ações com a natureza. 

Apesar da vocação natural do Brasil para o tu-
rismo, o País ainda não deu prioridade necessária a 
essa área. Tanto em nível federal, como estadual ou 
municipal, há uma grande dificuldade em priorizar de 
fato o turismo, e muito menos o ecoturismo. 

Nesse contexto, proponho a criação do Fundo 
de Incentivo à Geração do Emprego no Setor de Eco-
turismo (FUNGECO) com o objetivo de desenvolver o 
potencial do ecoturismo no Brasil e gerar emprego e 

renda nas atividades do setor. A ideia é que o FUN-
GECO seja constituído por recursos provenientes de: 
dotações orçamentárias da União; 60% (sessenta por 
cento) da arrecadação das multas instituídas pela Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 30% da arreca-
dação decorrente da aplicação da Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965 (Código Florestal); além de do-
ações e contribuições a qualquer título de entidades 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, e de 
pessoas físicas.

Os recursos do FUNGECO terão as seguintes 
destinações: a) financiamento de micro e pequenas 
empresas voltadas, direta ou indiretamente, para o 
ecoturismo; b) financiamento da promoção e da divul-
gação, no País e no exterior, das atividades de ecotu-
rismo no Brasil; c) apoio a programas de treinamento 
e capacitação de mão-de-obra para o desenvolvimento 
das atividades voltadas para o ecoturismo, e conscien-
tização das populações envolvidas.

A canalização de recursos para o FUNGECO 
deverá dar impulso significativo às atividades de eco-
turismo no Brasil, viabilizando a geração de empregos 
e renda indispensável ao desenvolvimento econômico 
e social do País.

Ante o exposto, solicito aos nobres Pares o apoio 
para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Mensagem de veto

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para 

a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabi-
lidade, bem como o diretor, o administrador, o membro 
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabili-
zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
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cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pesso-
as jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa ju-
rídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente.

Art. 5º (VETADO)

CAPÍTULO II 
Da Aplicação da Pena

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, 
a autoridade competente observará:

I – a gravidade do fato, tendo em vista os moti-
vos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente;

II – os antecedentes do infrator quanto ao cum-
primento da legislação de interesse ambiental;

III – a situação econômica do infrator, no caso 
de multa.

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autô-
nomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a 
pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a 
substituição seja suficiente para efeitos de reprovação 
e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos 
a que se refere este artigo terão a mesma duração da 
pena privativa de liberdade substituída.

Art. 8º As penas restritivas de direito são:
I – prestação de serviços à comunidade;
II – interdição temporária de direitos;
III – suspensão parcial ou total de atividades;
IV – prestação pecuniária;
V – recolhimento domiciliar.
Art. 9º A prestação de serviços à comunidade 

consiste na atribuição ao condenado de tarefas gra-
tuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

Art. 10. As penas de interdição temporária de di-
reito são a proibição de o condenado contratar com o 
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quais-
quer outros benefícios, bem como de participar de li-
citações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 
dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.

Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo às prescri-
ções legais.

Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pa-
gamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública 
ou privada com fim social, de importância, fixada pelo 
juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
será deduzido do montante de eventual reparação civil 
a que for condenado o infrator.

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na 
autodisciplina e senso de responsabilidade do conde-
nado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar 
curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo 
recolhido nos dias e horários de folga em residência 
ou em qualquer local destinado a sua moradia habitu-
al, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I – baixo grau de instrução ou escolaridade do 

agente;
II – arrependimento do infrator, manifestado pela 

espontânea reparação do dano, ou limitação significa-
tiva da degradação ambiental causada;

III – comunicação prévia pelo agente do perigo 
iminente de degradação ambiental;

IV – colaboração com os agentes encarregados 
da vigilância e do controle ambiental.

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime:

I – reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II – ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material 

da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação 

ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 
especial de uso;

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assen-
tamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente 

protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate 

ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permis-

são ou autorização ambiental;
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p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total 
ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada 
por incentivos fiscais;

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em 
relatórios oficiais das autoridades competentes;

r) facilitada por funcionário público no exercício 
de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a sus-
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação a pena privativa de liberdade 
não superior a três anos.

Art. 17. A verificação da reparação a que se refere 
o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita mediante 
laudo de reparação do dano ambiental, e as condições 
a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com 
a proteção ao meio ambiente.

Art. 18. A multa será calculada segundo os cri-
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta-
da até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 
econômica auferida.

Art. 19. A perícia de constatação do dano am-
biental, sempre que possível, fixará o montante do 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança 
e cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito 
civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no pro-
cesso penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre 
que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os pre-
juízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a senten-
ça condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo 
valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da li-
quidação para apuração do dano efetivamente sofrido. 

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 3º, são:

I – multa; 
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pes-

soa jurídica são:
I – suspensão parcial ou total de atividades;
II – interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade;
III – proibição de contratar com o Poder Públi-

co, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações.

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo às disposi-

ções legais ou regulamentares, relativas à proteção 
do meio ambiente.

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabe-
lecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a 
devida autorização, ou em desacordo com a concedida, 
ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público 
e dele obter subsídios, subvenções ou doações não 
poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade 
pela pessoa jurídica consistirá em:

I – custeio de programas e de projetos ambientais;
II – execução de obras de recuperação de áreas 

degradadas;
III – manutenção de espaços públicos;
IV – contribuições a entidades ambientais ou 

culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 

preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar 
ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 
decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido 
em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

CAPÍTULO III 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento 

de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos 
seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respec-
tivos autos.

§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat 
ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou en-
tidades assemelhadas, desde que fiquem sob a res-
ponsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou ma-
deiras, serão estes avaliados e doados a instituições 
científicas, hospitalares, penais e outras com fins be-
neficentes.

§ 3º Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais.

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da in-
fração serão vendidos, garantida a sua descaracteri-
zação por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV 
Da Ação e do Processo Penal

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, 
a ação penal é pública incondicionada.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor po-

tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 
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da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somen-
te poderá ser formulada desde que tenha havido a 
prévia composição do dano ambiental, de que trata o 
art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada 
impossibilidade.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de 
menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 
seguintes modificações:

I – a declaração de extinção de punibilidade, de 
que trata o § 5º do artigo referido no caput, depen-
derá de laudo de constatação de reparação do dano 
ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no 
inciso I do § 1º do mesmo artigo;

II – na hipótese de o laudo de constatação com-
provar não ter sido completa a reparação, o prazo de 
suspensão do processo será prorrogado, até o pe-
ríodo máximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
da prescrição;

III – no período de prorrogação, não se aplicarão 
as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo 
mencionado no caput;

IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á 
à lavratura de novo laudo de constatação de reparação 
do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, 
ser novamente prorrogado o período de suspensão, até 
o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado 
o disposto no inciso III;

V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa-
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano.

CAPÍTULO V 
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente

Seção I 
Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota mi-
gratória, sem a devida permissão, licença ou autori-
zação da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida:

Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I – quem impede a procriação da fauna, sem 

licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, 

abrigo ou criadouro natural;
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou ad-

quire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou 

transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silves-
tre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos 
e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros 
não autorizados ou sem a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade competente. 

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode 
o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de apli-
car a pena.

§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató-
rias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju-
risdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime 
é praticado:

I – contra espécie rara ou considerada ameaçada 
de extinção, ainda que somente no local da infração;

II – em período proibido à caça;
III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em unidade de conservação;
VI – com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruição em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime 

decorre do exercício de caça profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam 

aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros 

de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da 
autoridade ambiental competente:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem 

parecer técnico oficial favorável e licença expedida por 
autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 

ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesti-
cados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um ter-
ço, se ocorre morte do animal.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de espéci-
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açu-
des, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I – quem causa degradação em viveiros, açudes 

ou estações de aqüicultura de domínio público;
II – quem explora campos naturais de inverte-

brados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente;

III – quem fundeia embarcações ou lança detri-
tos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos 
ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja 
proibida ou em lugares interditados por órgão com-
petente:

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas 

ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas, 

ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, téc-
nicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou indus-
trializa espécimes provenientes da coleta, apanha e 
pesca proibidas.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I – explosivos ou substâncias que, em contato 

com a água, produzam efeito semelhante;
II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido 

pela autoridade competente:
Pena – reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se 

pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apa-
nhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos 
dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, 
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, res-
salvadas as espécies ameaçadas de extinção, cons-
tantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando 
realizado:

I – em estado de necessidade, para saciar a fome 
do agente ou de sua família;

II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos 
da ação predatória ou destruidora de animais, desde 
que legal e expressamente autorizado pela autorida-
de competente;

III – (VETADO)
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim 

caracterizado pelo órgão competente.

Seção II 
Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada 
de preservação permanente, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 
será reduzida à metade.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primá-
ria ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção: (Incluído 
pela Lei nº 11.428, de 2006).

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído 
pela Lei nº 11.428, de 2006).

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 
será reduzida à metade. (Incluído pela Lei nº 11.428, 
de 2006).

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada 
de preservação permanente, sem permissão da au-
toridade competente:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unida-
des de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 
do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, inde-
pendentemente de sua localização:

Art. 40. (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 
9.985, de 18.7.2000)

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação 

as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Esta-
ções Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Mu-
nicipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, 
Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante In-
teresse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras 
a serem criadas pelo Poder Público.

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de 
Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas 
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Na-
turais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada 
pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies 
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 
Conservação será considerada circunstância agravante 
para a fixação da pena.

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies 
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral será considerada 
circunstância agravante para a fixação da pena. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzi-
da à metade. 

Art. 40-A. (VETADO) (Artigo incluído pela Lei nº 
9.985, de 18.7.2000)
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§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, 
as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Flores-
tas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas 
de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentá-
vel e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies 
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável será considerada 
circunstância agravante para a fixação da pena. (Pa-
rágrafo incluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)

§ 3o Se o crime for culposo, a pena será redu-
zida à metade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.985, 
de 18.7.2000)

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar 

balões que possam provocar incêndios nas florestas 
e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou 
qualquer tipo de assentamento humano:

Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou 
ambas as penas cumulativamente.

Art. 43. (VETADO)
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público 

ou consideradas de preservação permanente, sem 
prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer es-
pécie de minerais:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madei-
ra de lei, assim classificada por ato do Poder Público, 
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 
exploração, econômica ou não, em desacordo com as 
determinações legais:

Pena – reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais 

ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produ-
tos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença 
do vendedor, outorgada pela autoridade competente, 
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o pro-
duto até final beneficiamento:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem 
vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou 
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de 
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo 
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela au-
toridade competente.

Art. 47. (VETADO)

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural 
de florestas e demais formas de vegetação:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 
qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 
um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou 
plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente 

ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras 
de domínio público ou devolutas, sem autorização 
do órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, 
de 2006)

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

§ 1o Não é crime a conduta praticada quando ne-
cessária à subsistência imediata pessoal do agente ou 
de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha 
(mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano 
por milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº 11.284, 
de 2006)

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, sem 
licença ou registro da autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conserva-

ção conduzindo substâncias ou instrumentos pró-
prios para caça ou para exploração de produtos ou 
subprodutos florestais, sem licença da autoridade 
competente:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena 
é aumentada de um sexto a um terço se:

I – do fato resulta a diminuição de águas naturais, 
a erosão do solo ou a modificação do regime climático;

II – o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex-

tinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local 
da infração;

d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado.
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Seção III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.
§ 2º Se o crime:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 

para a ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a 

retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das 
áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde 
da população;

III – causar poluição hídrica que torne necessá-
ria a interrupção do abastecimento público de água de 
uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias 
oleosas, em desacordo com as exigências estabeleci-
das em leis ou regulamentos:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração 
de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem 
deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, 
nos termos da autorização, permissão, licença, con-
cessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, arma-
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana 
ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigên-
cias estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona 

os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os 
utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação 
dada pela Lei nº 12.305, de 2010)

I – abandona os produtos ou substâncias referi-
dos no caput ou os utiliza em desacordo com as nor-
mas ambientais ou de segurança; (Incluído pela Lei 
nº 12.305, de 2010)

II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, 
transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida 
em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.305, 
de 2010)

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou 
radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço. 

§ 3º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.
Art. 57. (VETADO)
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Se-

ção, as penas serão aumentadas:
I – de um sexto a um terço, se resulta dano irre-

versível à flora ou ao meio ambiente em geral;
II – de um terço até a metade, se resulta lesão 

corporal de natureza grave em outrem;
III – até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste 

artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar 
crime mais grave.

Art. 59. (VETADO)
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou 

fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 
ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies 
que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à 
fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano 

e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato ad-

ministrativo ou decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinaco-

teca, instalação científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 

é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.
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Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edifica-
ção ou local especialmente protegido por lei, ato ad-
ministrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monu-
mental, sem autorização da autoridade competente ou 
em desacordo com a concedida:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edifi-

cável, ou no seu entorno, assim considerado em razão 
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade com-
petente ou em desacordo com a concedida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio cons-
purcar edificação ou monumento urbano:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo-

numento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa.

Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edi-
ficação ou monumento urbano: (Redação dada pela 
Lei nº 12.408, de 2011)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011)

§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueoló-
gico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano de detenção e multa. (Renumerado do parágrafo 
único pela Lei nº 12.408, de 2011)

§ 2o Não constitui crime a prática de grafite rea-
lizada com o objetivo de valorizar o patrimônio públi-
co ou privado mediante manifestação artística, desde 
que consentida pelo proprietário e, quando couber, 
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no 
caso de bem público, com a autorização do órgão 
competente e a observância das posturas municipais 
e das normas editadas pelos órgãos governamentais 
responsáveis pela preservação e conservação do pa-
trimônio histórico e artístico nacional. (Incluído pela 
Lei nº 12.408, de 2011)

Seção V 
Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa 
ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações 
ou dados técnico-científicos em procedimentos de au-
torização ou de licenciamento ambiental:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, 
autorização ou permissão em desacordo com as nor-
mas ambientais, para as atividades, obras ou serviços 
cuja realização depende de ato autorizativo do Poder 
Público:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou 
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante 
interesse ambiental:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 

do Poder Público no trato de questões ambientais:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamen-

to, concessão florestal ou qualquer outro procedimen-
to administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental 
total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por 
omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

§ 1o Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei nº 
11.284, de 2006)

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(In-
cluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 
(dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, 
em decorrência do uso da informação falsa, incompleta 
ou enganosa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

CAPÍTULO VI 
Da Infração Administrativa

Art. 70. Considera-se infração administrativa am-
biental toda ação ou omissão que viole as regras jurí-
dicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação 
do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto 
de infração ambiental e instaurar processo administra-
tivo os funcionários de órgãos ambientais integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
designados para as atividades de fiscalização, bem 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Mi-
nistério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração am-
biental, poderá dirigir representação às autoridades 
relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exer-
cício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimen-
to de infração ambiental é obrigada a promover a sua 
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apuração imediata, mediante processo administrativo 
próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e o contraditório, observadas as dis-
posições desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração 
de infração ambiental deve observar os seguintes pra-
zos máximos:

I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação contra o auto de infração, contados da 
data da ciência da autuação;

II – trinta dias para a autoridade competente julgar 
o auto de infração, contados da data da sua lavratura, 
apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão 
condenatória à instância superior do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria de 
Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo 
com o tipo de autuação;

IV – cinco dias para o pagamento de multa, con-
tados da data do recebimento da notificação.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas 
com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6º:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subpro-

dutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equi-
pamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados 
na infração;

V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI – restritiva de direitos.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas 

ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativa-
mente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º A advertência será aplicada pela inobser-
vância das disposições desta Lei e da legislação em 
vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo 
das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que 
o agente, por negligência ou dolo:

I – advertido por irregularidades que tenham sido 
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por 
órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos 
Portos, do Ministério da Marinha;

II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministé-
rio da Marinha.

§ 4º A multa simples pode ser convertida em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente.

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o 
cometimento da infração se prolongar no tempo.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos in-
cisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 
25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a 
atividade ou o estabelecimento não estiverem obede-
cendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As sanções restritivas de direito são:
I – suspensão de registro, licença ou autorização; 
II – cancelamento de registro, licença ou auto-

rização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefí-

cios fiscais; 
IV – perda ou suspensão da participação em li-

nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito;

V – proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento 
de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 
7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado 
pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fun-
dos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou 
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, 
de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capí-
tulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos 
na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$50,00 
(cinqüenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais).

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Es-
tados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios subs-
titui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII 
Da Cooperação Internacional 

para a Preservação do Meio Ambiente

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo bra-
sileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, 
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a necessária cooperação a outro país, sem qualquer 
ônus, quando solicitado para:

I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária da pessoa presa, cujas 

declarações tenham relevância para a decisão de uma 
causa;

V – outras formas de assistência permitidas pela 
legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil 
seja parte.

§ 1º A solicitação de que trata este artigo será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quan-
do necessário, ao órgão judiciário competente para 
decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade 
capaz de atendê-la.

§ 2º A solicitação deverá conter:
I – o nome e a qualificação da autoridade soli-

citante;
II – o objeto e o motivo de sua formulação;
III – a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante;
IV – a especificação da assistência solicitada;
V – a documentação indispensável ao seu escla-

recimento, quando for o caso.
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nes-

ta Lei e especialmente para a reciprocidade da coo-
peração internacional, deve ser mantido sistema de 
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e 
seguro de informações com órgãos de outros países.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro-
cesso Penal.

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta 
Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, 
responsáveis pela execução de programas e projetos 
e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e 
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade 
ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de 
título executivo extrajudicial, termo de compromisso 
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 
construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-
41, de 23.8.2001)

§ 1o O termo de compromisso a que se refere 
este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir 
que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no 
caput possam promover as necessárias correções de 

suas atividades, para o atendimento das exigências 
impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento dispo-
nha sobre: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-
41, de 23.8.2001)

I – o nome, a qualificação e o endereço das par-
tes compromissadas e dos respectivos representantes 
legais; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, 
de 23.8.2001)

II – o prazo de vigência do compromisso, que, em 
função da complexidade das obrigações nele fixadas, 
poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o má-
ximo de três anos, com possibilidade de prorrogação 
por igual período; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.163-41, de 23.8.2001)

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor 
do investimento previsto e o cronograma físico de exe-
cução e de implantação das obras e serviços exigidos, 
com metas trimestrais a serem atingidas; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa 
física ou jurídica compromissada e os casos de resci-
são, em decorrência do não-cumprimento das obriga-
ções nele pactuadas; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.163-41, de 23.8.2001)

V – o valor da multa de que trata o inciso IV não 
poderá ser superior ao valor do investimento previs-
to; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 
23.8.2001)

VI – o foro competente para dirimir litígios entre 
as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-
41, de 23.8.2001)

§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso 
até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabeleci-
mentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a 
assinatura do termo de compromisso deverá ser reque-
rida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até 
o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento 
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do 
SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo 
do estabelecimento. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.163-41, de 23.8.2001)

§ 3o Da data da protocolização do requerimen-
to previsto no § 2o e enquanto perdurar a vigência 
do correspondente termo de compromisso, ficarão 
suspensas, em relação aos fatos que deram causa à 
celebração do instrumento, a aplicação de sanções 
administrativas contra a pessoa física ou jurídica que 
o houver firmado. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.163-41, de 23.8.2001)
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§ 4o A celebração do termo de compromisso 
de que trata este artigo não impede a execução de 
eventuais multas aplicadas antes da protocolização 
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.163-41, de 23.8.2001)

§ 5o Considera-se rescindido de pleno direito o 
termo de compromisso, quando descumprida qualquer 
de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de 
força maior. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-
41, de 23.8.2001)

§ 6o O termo de compromisso deverá ser firma-
do em até noventa dias, contados da protocolização 
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.163-41, de 23.8.2001)

§ 7o O requerimento de celebração do termo de 
compromisso deverá conter as informações necessárias 
à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob 
pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)

§ 8o Sob pena de ineficácia, os termos de com-
promisso deverão ser publicados no órgão oficial com-
petente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.163-41, de 23.8.2001)

Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 81. (VETADO)
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Inde-

pendência e 110º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Gustavo Krause.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.2.1998 e retifi-
cado no DOU de 17.2.1998

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Vide texto compilado

   Institui o novo Código Florestal.

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

Art. 1º As florestas existentes no território nacio-
nal e as demais formas de vegetação, reconhecidas de 
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 
direitos de propriedade, com as limitações que a legis-
lação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias 
às disposições deste Código na utilização e exploração 
das florestas são consideradas uso nocivo da proprie-
dade (art. 302, XI, b, do Código de Processo Civil). 

§ 1o As ações ou omissões contrárias às dispo-
sições deste Código na utilização e exploração das 
florestas e demais formas de vegetação são conside-

radas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para 
o caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, 
inciso II, do Código de Processo Civil. (Renumerado 
do parágrafo único pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001)

§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se 
por: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) (Vide Decreto nº 5.975, de 2006)

I – pequena propriedade rural ou posse rural fa-
miliar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal 
do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a 
ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja pro-
veniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade 
agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não supere: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos 
Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondô-
nia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao 
norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e 
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado 
do Maranhão ou no Pantanal mato-grossense ou sul-
-mato-grossense; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

b) cinquenta hectares, se localizada no polígono 
das secas ou a leste do Meridiano de 44º W, do Esta-
do do Maranhão; e (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

c) trinta hectares, se localizada em qualquer ou-
tra região do País; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

II – área de preservação permanente: área pro-
tegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a es-
tabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
-estar das populações humanas; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

III – Reserva Legal: área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, excetuada a de pre-
servação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, à conservação da biodiver-
sidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

IV – utilidade pública: (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 2001)

a) as atividades de segurança nacional e pro-
teção sanitária; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

b) as obras essenciais de infra-estrutura destina-
das aos serviços públicos de transporte, saneamento 
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e energia; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001)

b) as obras essenciais de infraestrutura destina-
das aos serviços públicos de transporte, saneamento 
e energia e aos serviços de telecomunicações e de ra-
diodifusão; (Redação dada pela Lei nº 11.934, de 2009)

c) demais obras, planos, atividades ou projetos 
previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

V – interesse social: (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 2001)

a) as atividades imprescindíveis à proteção da 
integridade da vegetação nativa, tais como: preven-
ção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com 
espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentá-
vel praticadas na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal 
e não prejudiquem a função ambiental da área; e (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

c) demais obras, planos, atividades ou projetos 
definidos em resolução do CONAMA; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

VI – Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso 
e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridia-
no de 44o W, do Estado do Maranhão. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Art. 2º Consideram-se de preservação perma-
nente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso 
d’água, em faixa marginal cuja largura mínima será: 

1 – de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 
10 (dez) metros de largura: 

2 – igual à metade da largura dos cursos que me-
çam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia 
entre as margens; 

3 – de 100 (cem) metros para todos os cursos 
cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros. 

1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 
10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei 
nº 7.511, de 1986)

2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água 
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de 
largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986)

3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água 
que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100 (cem) metros 
de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986)

4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os 
cursos d’água que possuam entre 100 (cem) e 200 
(duzentos) metros de largura; igual à distância entre 
as margens para os cursos d’água com largura supe-
rior a 200 (duzentos) metros; (Incluído dada pela Lei 
nº 7.511, de 1986)

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d’água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos 
d’água”, seja qual for a sua situação topográfica; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e ser-
ras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declivi-
dade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de 
maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 

metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas 
nativas e as vegetações campestres. 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água 
desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja lar-
gura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989)

1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água 
de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação 
dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

2 – de 50 (cinquenta) metros para os cursos 
d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) me-
tros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989)

3 – de 100 (cem) metros para os cursos d’água 
que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) me-
tros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989)

4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos 
d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seis-
centos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 
7.803 de 18.7.1989)

5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos 
d’água que tenham largura superior a 600 (seiscen-
tos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d’água naturais ou artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 
chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua si-
tuação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989)

d) no topo de morros, montes, montanhas e ser-
ras;
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e) nas encostas ou partes destas, com declivi-
dade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de 
maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir 
da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 
100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação 
dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 
metros, qualquer que seja a vegetação. (Redação dada 
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (In-
cluído pela Lei nº 6.535, de 1978) (Vide Lei nº 7.803 
de 18.7.1989)

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim 
entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas regiões metropoli-
tanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos 
planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os 
princípios e limites a que se refere este artigo.(Incluído 
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação 
permanentes, quando assim declaradas por ato do 
Poder Público, as florestas e demais formas de vege-
tação natural destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodo-

vias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a cri-

tério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de 

valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaça-

dos de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das 

populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1º A supressão total ou parcial de florestas de 

preservação permanente só será admitida com prévia 
autorização do Poder Executivo Federal, quando for 
necessária à execução de obras, planos, atividades 
ou projetos de utilidade pública ou interesse social.

§ 2º As florestas que integram o Patrimônio In-
dígena ficam sujeitas ao regime de preservação per-
manente (letra g) pelo só efeito desta Lei.

Art. 3o-A. A exploração dos recursos florestais 
em terras indígenas somente poderá ser realizada 
pelas comunidades indígenas em regime de manejo 
florestal sustentável, para atender a sua subsistência, 

respeitados os arts. 2o e 3o deste Código. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Art. 4º Consideram-se de interesse público: 
a) a limitação e o controle do pastoreio em de-

terminadas áreas, visando à adequada conservação 
e propagação da vegetação florestal;

b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar 
pragas e doenças que afetem a vegetação florestal;

c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos 
que visem a aumentar economicamente a vida útil da 
madeira e o seu maior aproveitamento em todas as 
fases de manipulação e transformação.

Art. 4o A supressão de vegetação em área de 
preservação permanente somente poderá ser auto-
rizada em caso de utilidade pública ou de interesse 
social, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

§ 1o A supressão de que trata o caput deste artigo 
dependerá de autorização do órgão ambiental estadu-
al competente, com anuência prévia, quando couber, 
do órgão federal ou municipal de meio ambiente, res-
salvado o disposto no § 2o deste artigo. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 2o A supressão de vegetação em área de preser-
vação permanente situada em área urbana, dependerá 
de autorização do órgão ambiental competente, desde 
que o município possua conselho de meio ambiente 
com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anu-
ência prévia do órgão ambiental estadual competente 
fundamentada em parecer técnico. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 3o O órgão ambiental competente poderá au-
torizar a supressão eventual e de baixo impacto am-
biental, assim definido em regulamento, da vegetação 
em área de preservação permanente. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 4o O órgão ambiental competente indicará, pre-
viamente à emissão da autorização para a supressão 
de vegetação em área de preservação permanente, 
as medidas mitigadoras e compensatórias que deve-
rão ser adotadas pelo empreendedor. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 5o A supressão de vegetação nativa protetora 
de nascentes, ou de dunas e mangues, de que tratam, 
respectivamente, as alíneas “c” e “f” do art. 2o deste 
Código, somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

§ 6o Na implantação de reservatório artificial é 
obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo em-
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preendedor, das áreas de preservação permanente 
criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime 
de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 7o É permitido o acesso de pessoas e animais 
às áreas de preservação permanente, para obtenção 
de água, desde que não exija a supressão e não com-
prometa a regeneração e a manutenção a longo prazo 
da vegetação nativa. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

Art. 5º O Poder Público criará: 
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e 

Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar 
atributos excepcionais da natureza, conciliando a pro-
teção integral da flora, da fauna e das belezas naturais 
com a utilização para objetivos educacionais, recrea-
tivos e científicos;

b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, 
com fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive 
reservando áreas ainda não florestadas e destinadas 
a atingir aquele fim.

Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de 
exploração dos recursos naturais nos Parques Nacio-
nais, Estaduais e Municipais.

Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de in-
gresso a visitantes, cuja receita será destinada em 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) ao custeio da 
manutenção e fiscalização, bem como de obras de 
melhoramento em cada unidade, é proibida qualquer 
forma de exploração dos recursos naturais nos par-
ques e reservas biológicas criados pelo poder públi-
co na forma deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
7.875, de 13.11.1989) (Revogado pela Lei nº 9.985, 
de 18.7.2000)

Art. 6º O proprietário da floresta não preservada, 
nos termos desta Lei, poderá gravá-la com perpetui-
dade, desde que verificada a existência de interesse 
público pela autoridade florestal. O vínculo constará de 
termo assinado perante a autoridade florestal e será 
averbado à margem da inscrição no Registro Público. 
(Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)

Art. 7º Qualquer árvore poderá ser declarada 
imune de corte, mediante ato do Poder Público, por 
motivo de sua localização, raridade, beleza ou condi-
ção de porta-sementes.

Art. 8º Na distribuição de lotes destinados à agri-
cultura, em planos de colonização e de reforma agrá-
ria, não devem ser incluídas as áreas florestadas de 
preservação permanente de que trata esta Lei, nem as 
florestas necessárias ao abastecimento local ou nacio-
nal de madeiras e outros produtos florestais.

Art. 9º As florestas de propriedade particular, 
enquanto indivisas com outras, sujeitas a regime es-

pecial, ficam subordinadas às disposições que vigo-
rarem para estas.

Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, 
situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, 
só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando 
em regime de utilização racional, que vise a rendimen-
tos permanentes.

Art. 11. O emprego de produtos florestais ou hu-
lha como combustível obriga o uso de dispositivo, que 
impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar 
incêndios, nas florestas e demais formas de vegeta-
ção marginal.

Art. 12. Nas florestas plantadas, não considera-
das de preservação permanente, é livre a extração 
de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação 
de carvão. Nas demais florestas dependerá de norma 
estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, 
em obediência a prescrições ditadas pela técnica e 
às peculiaridades locais. (Regulamento)

Art. 13. O comércio de plantas vivas, oriundas de 
florestas, dependerá de licença da autoridade com-
petente.

Art. 14. Além dos preceitos gerais a que está su-
jeita a utilização das florestas, o Poder Público Federal 
ou Estadual poderá:

a) prescrever outras normas que atendam às 
peculiaridades locais;

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais 
consideradas em via de extinção, delimitando as áre-
as compreendidas no ato, fazendo depender, nessas 
áreas, de licença prévia o corte de outras espécies; 

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais 
raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, 
bem como as espécies necessárias à subsistência das 
populações extrativistas, delimitando as áreas compre-
endidas no ato, fazendo depender de licença prévia, 
nessas áreas, o corte de outras espécies; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídi-
cas que se dediquem à extração, indústria e comércio 
de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma 
empírica das florestas primitivas da bacia amazônica 
que só poderão ser utilizadas em observância a planos 
técnicos de condução e manejo a serem estabeleci-
dos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do 
prazo de um ano. (Regulamento)

Art. 16. As florestas de domínio privado, não su-
jeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas 
as de preservação permanente, previstas nos artigos 
2º e 3º desta lei, são suscetíveis de exploração, obe-
decidas as seguintes restrições: 
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a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-
-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de florestas 
nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permiti-
das, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o 
limite mínimo de 20% da área de cada propriedade 
com cobertura arbórea localizada, a critério da auto-
ridade competente;

b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas 
já desbravadas e previamente delimitadas pela auto-
ridade competente, ficam proibidas as derrubadas de 
florestas primitivas, quando feitas para ocupação do 
solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses 
casos, apenas a extração de árvores para produção 
de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a for-
mas de desbravamento, as derrubadas de florestas 
primitivas, nos trabalhos de instalação de novas pro-
priedades agrícolas, só serão toleradas até o máximo 
de 30% da área da propriedade;

c) na região Sul as áreas atualmente revesti-
das de formações florestais em que ocorre o pinhei-
ro brasileiro, “Araucaria angustifolia” (Bert – O. Ktze), 
não poderão ser desflorestadas de forma a provocar 
a eliminação permanente das florestas, tolerando-se, 
somente a exploração racional destas, observadas 
as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia 
de permanência dos maciços em boas condições de 
desenvolvimento e produção;

d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, in-
clusive nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte de 
árvores e a exploração de florestas só será permitida 
com observância de normas técnicas a serem estabe-
lecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.

§ 1º Nas propriedades rurais, compreendidas na 
alínea a deste artigo, com área entre vinte (20) a cin-
qüenta (50) hectares computar-se-ão, para efeito de 
fixação do limite percentual, além da cobertura florestal 
de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, 
sejam frutícolas, ornamentais ou industriais.  (Parágra-
fo único renumerado pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

§ 2º A reserva legal, assim entendida a área de , 
no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, 
onde não é permitido o corte raso, deverá ser averba-
da à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no 
registro de imóveis competente, sendo vedada, a alte-
ração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento da área. (In-
cluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

§ 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal 
de 20% (vinte por cento) para todos os efeitos legais. 
(Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação 
nativa, ressalvadas as situadas em área de preserva-
ção permanente, assim como aquelas não sujeitas ao 

regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que 
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001) (Regulamento)

I – oitenta por cento, na propriedade rural situa-
da em área de floresta localizada na Amazônia Legal; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

II – trinta e cinco por cento, na propriedade rural 
situada em área de cerrado localizada na Amazônia 
Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade 
e quinze por cento na forma de compensação em outra 
área, desde que esteja localizada na mesma microba-
cia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

III – vinte por cento, na propriedade rural situada 
em área de floresta ou outras formas de vegetação na-
tiva localizada nas demais regiões do País; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

IV – vinte por cento, na propriedade rural em 
área de campos gerais localizada em qualquer região 
do País. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001)

§ 1o O percentual de reserva legal na proprieda-
de situada em área de floresta e cerrado será definido 
considerando separadamente os índices contidos nos 
incisos I e II deste artigo. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser 
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime 
de manejo florestal sustentável, de acordo com princí-
pios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no 
regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 
3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações 
específicas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

§ 3o Para cumprimento da manutenção ou com-
pensação da área de reserva legal em pequena pro-
priedade ou posse rural familiar, podem ser computa-
dos os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou 
industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas 
em sistema intercalar ou em consórcio com espécies 
nativas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

§ 4o A localização da reserva legal deve ser apro-
vada pelo órgão ambiental estadual competente ou, 
mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal 
ou outra instituição devidamente habilitada, devendo 
ser considerados, no processo de aprovação, a fun-
ção social da propriedade, e os seguintes critérios e 
instrumentos, quando houver: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
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I – o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

II – o plano diretor municipal; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

III – o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

IV – outras categorias de zoneamento ambiental; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

V – a proximidade com outra Reserva Legal, Área 
de Preservação Permanente, unidade de conservação 
ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zo-
neamento Ecológico Econômico – ZEE e pelo Zone-
amento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.166-67, de 2001)

I – reduzir, para fins de recomposição, a reserva 
legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta por cento 
da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas 
de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e 
ecossistemas especialmente protegidos, os locais de 
expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

II – ampliar as áreas de reserva legal, em até 
cinqüenta por cento dos índices previstos neste Códi-
go, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental com-
petente, o cômputo das áreas relativas à vegetação 
nativa existente em área de preservação permanente 
no cálculo do percentual de reserva legal, desde que 
não implique em conversão de novas áreas para o uso 
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação 
nativa em área de preservação permanente e reser-
va legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)

I – oitenta por cento da propriedade rural locali-
zada na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 2001)

II – cinqüenta por cento da propriedade rural lo-
calizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

III – vinte e cinco por cento da pequena proprie-
dade definida pelas alíneas “b” e “c” do inciso I do § 2o 
do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001)

§ 7o O regime de uso da área de preservação 
permanente não se altera na hipótese prevista no § 6o. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à 
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro 

de imóveis competente, sendo vedada a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 
título, de desmembramento ou de retificação da área, 
com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 9o A averbação da reserva legal da pequena 
propriedade ou posse rural familiar é gratuita, deven-
do o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, 
quando necessário. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada 
por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo 
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal 
competente, com força de título executivo e contendo, 
no mínimo, a localização da reserva legal, as suas ca-
racterísticas ecológicas básicas e a proibição de supres-
são de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, 
as mesmas disposições previstas neste Código para 
a propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em re-
gime de condomínio entre mais de uma propriedade, 
respeitado o percentual legal em relação a cada imó-
vel, mediante a aprovação do órgão ambiental esta-
dual competente e as devidas averbações referentes 
a todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Art. 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, 
a área destinada a completar o limite percentual fixado 
na letra a do artigo antecedente, poderá ser agrupada 
numa só porção em condomínio entre os adquirentes.

Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde 
seja necessário o florestamento ou o reflorestamento 
de preservação permanente, o Poder Público Federal 
poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer o 
proprietário.

§ 1º Se tais áreas estiverem sendo utilizadas 
com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o 
proprietário.

§ 2º As áreas assim utilizadas pelo Poder Público 
Federal ficam isentas de tributação.

Art. 19. Visando a maior rendimento econômico é 
permitido aos proprietários de florestas heterogêneas 
transformá-las em homogêneas, executando trabalho de 
derrubada a um só tempo ou sucessivamente, de toda 
a vegetação a substituir desde que assinem, antes do 
início dos trabalhos, perante a autoridade competen-
te, termo de obrigação de reposição e tratos culturais.

Art. 19. Visando a rendimentos permanentes e 
à preservação de espécies nativas , os proprietários 
de florestas explorarão a madeira somente através 
de manejo sustentado, efetuando a reposição flores-
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tal, sucessivamente, com espécies típicas da região. 
(Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986)

§ 1º É permitida ao proprietário a reposição com 
espécies exóticas nas florestas já implantadas com 
estas espécies. (Incluído pela Lei nº 7.511, de 1986)

§ 2º Na reposição com espécies regionais, o 
proprietário fica obrigado a comprovar o plantio das 
árvores, assim como os tratos culturais necessários a 
sua sobrevivência e desenvolvimento. (Incluído pela 
Lei nº 7.511, de 1986)

Art. 19. A exploração de florestas e de forma-
ções sucessoras, tanto de domínio público como de 
domínio privado, dependerá de aprovação prévia do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, bem como da adoção 
de técnicas de condução, exploração, reposição floretal 
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme. (Redação dada pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, 
deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas. (Incluído pela Lei nº 
7.803 de 18.7.1989)

Art. 19. A exploração de florestas e formações 
sucessoras, tanto de domínio público como de do-
mínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo 
órgão estadual competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA, bem como da adoção de 
técnicas de condução, exploração, reposição florestal 
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme. (Redação dada pela 
Lei nº 11.284, de 2006) (Regulamento)

§ 1o Compete ao Ibama a aprovação de que tra-
ta o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 
11.284, de 2006)

I – nas florestas públicas de domínio da União; 
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

II – nas unidades de conservação criadas pela 
União; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

III – nos empreendimentos potencialmente cau-
sadores de impacto ambiental nacional ou regional, 
definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA. (Incluído pela Lei nº 11.284, 
de 2006)

§ 2o Compete ao órgão ambiental municipal a 
aprovação de que trata o caput deste artigo: (Incluído 
pela Lei nº 11.284, de 2006)

I – nas florestas públicas de domínio do Municí-
pio; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

II – nas unidades de conservação criadas pelo 
Município; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

III – nos casos que lhe forem delegados por 
convênio ou outro instrumento admissível, ouvidos, 

quando couber, os órgãos competentes da União, 
dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei 
nº 11.284, de 2006)

§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser 
priorizados projetos que contemplem a utilização de 
espécies nativas. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 20. As empresas industriais que, por sua 
natureza, consumirem grande quantidades de maté-
ria prima florestal serão obrigadas a manter, dentro 
de um raio em que a exploração e o transporte sejam 
julgados econômicos, um serviço organizado, que as-
segure o plantio de novas áreas, em terras próprias 
ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob explo-
ração racional, seja equivalente ao consumido para o 
seu abastecimento. (Regulamento)

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto 
neste artigo, além das penalidades previstas neste Có-
digo, obriga os infratores ao pagamento de uma multa 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor comercial 
da matéria-prima florestal nativa consumida além da 
produção da qual participe.

Art. 21. As empresas siderúrgicas, de transpor-
te e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra 
matéria prima florestal, são obrigadas a manter flo-
restas próprias para exploração racional ou a formar, 
diretamente ou por intermédio de empreendimentos 
dos quais participem, florestas destinadas ao seu su-
primento (Regulamento) (Regulamento)

Parágrafo único. A autoridade competente fixará 
para cada empresa o prazo que lhe é facultado para 
atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites 
de 5 a 10 anos.

Art. 22. A União fiscalizará diretamente, pelo ór-
gão executivo específico do Ministério da Agricultura, 
ou em convênio com os Estados e Municípios, a apli-
cação das normas deste Código, podendo, para tanto, 
criar os serviços indispensáveis. 

Art. 22. A União, diretamente, através do órgão 
executivo específico, ou em convênio com os Estados 
e Municípios, fiscalizará a aplicação das normas deste 
Código, podendo, para tanto, criar os serviços indispen-
sáveis. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se 
refere o parágrafo único do art. 2º desta Lei, a fisca-
lização é da competência dos municípios, atuando a 
União supletivamente. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989)

Art. 23. A fiscalização e a guarda das florestas 
pelos serviços especializados não excluem a ação da 
autoridade policial por iniciativa própria.

Art. 24. Os funcionários florestais, no exercício de 
suas funções, são equiparados aos agentes de segu-
rança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas.
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Art. 25. Em caso de incêndio rural, que não se 
possa extinguir com os recursos ordinários, compete 
não só ao funcionário florestal, como a qualquer ou-
tra autoridade pública, requisitar os meios materiais e 
convocar os homens em condições de prestar auxílio.

Art. 26. Constituem contravenções penais, puní-
veis com três meses a um ano de prisão simples ou 
multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, 
do lugar e da data da infração ou ambas as penas 
cumulativamente:

a) destruir ou danificar a floresta considerada de 
preservação permanente, mesmo que em formação ou 
utilizá-la com infringência das normas estabelecidas 
ou previstas nesta Lei;

b) cortar árvores em florestas de preservação 
permanente, sem permissão da autoridade competente;

c) penetrar em floresta de preservação perma-
nente conduzindo armas, substâncias ou instrumen-
tos próprios para caça proibida ou para exploração de 
produtos ou subprodutos florestais, sem estar munido 
de licença da autoridade competente;

d) causar danos aos Parques Nacionais, Estadu-
ais ou Municipais, bem como às Reservas Biológicas;

e) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e 
demais formas de vegetação, sem tomar as precau-
ções adequadas;

f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões 
que possam provocar incêndios nas florestas e demais 
formas de vegetação;

g) impedir ou dificultar a regeneração natural de 
florestas e demais formas de vegetação;

h) receber madeira, lenha, carvão e outros pro-
dutos procedentes de florestas, sem exigir a exibição 
de licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente e sem munir-se da via que deverá acom-
panhar o produto, até final beneficiamento;

i) transportar ou guardar madeiras, lenha, car-
vão e outros produtos procedentes de florestas, sem 
licença válida para todo o tempo da viagem ou do ar-
mazenamento, outorgada pela autoridade competente;

j) deixar de restituir à autoridade, licenças extintas 
pelo decurso do prazo ou pela entrega ao consumidor 
dos produtos procedentes de florestas;

l) empregar, como combustível, produtos flores-
tais ou hulha, sem uso de dispositivo que impeça a 
difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndios 
nas florestas;

m) soltar animais ou não tomar precauções ne-
cessárias para que o animal de sua propriedade não 
penetre em florestas sujeitas a regime especial;

n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo 
ou meio, plantas de ornamentação de logradouros 

públicos ou em propriedade privada alheia ou árvore 
imune de corte;

o) extrair de florestas de domínio público ou con-
sideradas de preservação permanente, sem prévia 
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espé-
cie de minerais;

p) (Vetado).
q) transformar madeiras de lei em carvão, inclu-

sive para qualquer efeito industrial, sem licença da 
autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 5.870, 
de 26.3.1973)

Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e 
demais formas de vegetação.

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regio-
nais justificarem o emprego do fogo em práticas agro-
pastoris ou florestais, a permissão será estabelecida 
em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e 
estabelecendo normas de precaução. (Regulamento).

Art. 28. Além das contravenções estabelecidas 
no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre 
contravenções e crimes previstos no Código Penal e 
nas demais leis, com as penalidades neles cominadas.

Art. 29. As penalidades incidirão sobre os auto-
res, sejam eles:

a) diretos;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, 

administradores, diretores, promitentes compradores 
ou proprietários das áreas florestais, desde que prati-
cadas por prepostos ou subordinados e no interesse 
dos preponentes ou dos superiores hierárquicos;

c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por 
consentimento legal, na prática do ato.

Art. 30. Aplicam-se às contravenções previstas 
neste Código as regras gerais do Código Penal e da 
Lei de Contravenções Penais, sempre que a presente 
Lei não disponha de modo diverso.

Art. 31. São circunstâncias que agravam a pena, 
além das previstas no Código Penal e na Lei de Con-
travenções Penais:

a) cometer a infração no período de queda das 
sementes ou de formação das vegetações prejudica-
das, durante a noite, em domingos ou dias feriados, 
em épocas de seca ou inundações;

b) cometer a infração contra a floresta de preser-
vação permanente ou material dela provindo.

Art. 32. A ação penal independe de queixa, mes-
mo em se tratando de lesão em propriedade privada, 
quando os bens atingidos são florestas e demais for-
mas de vegetação, instrumentos de trabalho, docu-
mentos e atos relacionados com a proteção florestal 
disciplinada nesta Lei.

Art. 33. São autoridades competentes para ins-
taurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar 
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autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, 
nos casos de crimes ou contravenções, previstos nesta 
Lei, ou em outras leis e que tenham por objeto florestas 
e demais formas de vegetação, instrumentos de traba-
lho, documentos e produtos procedentes das mesmas:

a) as indicadas no Código de Processo Penal;
b) os funcionários da repartição florestal e de au-

tarquias, com atribuições correlatas, designados para 
a atividade de fiscalização.

Parágrafo único. Em caso de ações penais simul-
tâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por várias autori-
dades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em 
que se firmou a competência.

Art. 34. As autoridades referidas no item b do 
artigo anterior, ratificada a denúncia pelo Ministério 
Público, terão ainda competência igual à deste, na 
qualidade de assistente, perante a Justiça comum, 
nos feitos de que trata esta Lei.

Art. 35. A autoridade apreenderá os produtos e 
os instrumentos utilizados na infração e, se não pude-
rem acompanhar o inquérito, por seu volume e natu-
reza, serão entregues ao depositário público local, se 
houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, 
para ulterior devolução ao prejudicado. Se pertence-
rem ao agente ativo da infração, serão vendidos em 
hasta pública.

Art. 36. O processo das contravenções obedecerá 
ao rito sumário da Lei n. 1.508 de l9 de dezembro de 
1951, no que couber.

Art. 37. Não serão transcritos ou averbados no 
Registro Geral de Imóveis os atos de transmissão 
“inter-vivos” ou “causa mortis”, bem como a constitui-
ção de ônus reais, sôbre imóveis da zona rural, sem a 
apresentação de certidão negativa de dívidas referen-
tes a multas previstas nesta Lei ou nas leis estaduais 
supletivas, por decisão transitada em julgado.

Art. 37-A. Não é permitida a conversão de flores-
tas ou outra forma de vegetação nativa para uso alter-
nativo do solo na propriedade rural que possui área 
desmatada, quando for verificado que a referida área 
encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de 
forma inadequada, segundo a vocação e capacidade 
de suporte do solo. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

§ 1o Entende-se por área abandonada, subuti-
lizada ou utilizada de forma inadequada, aquela não 
efetivamente utilizada, nos termos do § 3o, do art. 6o da 
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou que não 
atenda aos índices previstos no art. 6o da referida Lei, 
ressalvadas as áreas de pousio na pequena proprieda-
de ou posse rural familiar ou de população tradicional. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 2o As normas e mecanismos para a comprova-
ção da necessidade de conversão serão estabelecidos 
em regulamento, considerando, dentre outros dados 
relevantes, o desempenho da propriedade nos últimos 
três anos, apurado nas declarações anuais do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 3o A regulamentação de que trata o § 2o esta-
belecerá procedimentos simplificados: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

I – para a pequena propriedade rural; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

II – para as demais propriedades que venham atin-
gindo os parâmetros de produtividade da região e que 
não tenham restrições perante os órgãos ambientais. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 4o Nas áreas passíveis de uso alternativo do 
solo, a supressão da vegetação que abrigue espécie 
ameaçada de extinção, dependerá da adoção de me-
didas compensatórias e mitigadoras que assegurem 
a conservação da espécie. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 2001)

§ 5o Se as medidas necessárias para a conser-
vação da espécie impossibilitarem a adequada ex-
ploração econômica da propriedade, observar-se-á o 
disposto na alínea “b” do art. 14. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 6o É proibida, em área com cobertura florestal 
primária ou secundária em estágio avançado de rege-
neração, a implantação de projetos de assentamento 
humano ou de colonização para fim de reforma agrá-
ria, ressalvados os projetos de assentamento agro-
-extrativista, respeitadas as legislações específicas. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Art. 38. As florestas plantadas ou naturais são 
declaradas imunes a qualquer tributação e não podem 
determinar, para efeito tributário, aumento do valor das 
terras em que se encontram.

§ 1º Não se considerará renda tributável o valor 
de produtos florestais obtidos em florestas plantadas, 
por quem as houver formado.

§ 2º As importâncias empregadas em floresta-
mento e reflorestamento serão deduzidas integralmente 
do imposto de renda e das taxas específicas ligadas 
ao reflorestamento. (Revogado pela Lei nº 5.106, de 
2.9.1966)

Art. 39. Ficam isentas do imposto territorial rural 
as áreas com florestas sob regime de preservação 
permanente e as áreas com florestas plantadas para 
fins de exploração madeireira.

Parágrafo único. Se a floresta for nativa, a isen-
ção não ultrapassará de 50% (cinqüenta por cento) do 
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valor do imposto, que incidir sobre a área tributável. 
(Revogado pela Lei nº 5.868, de 12.12.1972)

Art. 40. (Vetado).
Art. 41. Os estabelecimentos oficiais de crédito 

concederão prioridades aos projetos de florestamento, 
reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecâ-
nicos necessários aos serviços, obedecidas as escalas 
anteriormente fixadas em lei.

Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, 
dentro de suas atribuições legais, como órgão disci-
plinador do crédito e das operações creditícias em to-
das suas modalidades e formas, cabe estabelecer as 
normas para os financiamentos florestais, com juros 
e prazos compatíveis, relacionados com os planos de 
florestamento e reflorestamento aprovados pelo Con-
selho Florestal Federal.

Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta 
Lei, nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de 
livros escolares de leitura que não contenham textos 
de educação florestal, previamente aprovados pelo 
Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão flo-
restal competente.

§ 1º As estações de rádio e televisão incluirão, 
obrigatoriamente, em suas programações, textos e 
dispositivos de interêsse florestal, aprovados pelo ór-
gão competente no limite mínimo de cinco (5) minu-
tos semanais, distribuídos ou não em diferentes dias.

§ 2º Nos mapas e cartas oficiais serão obrigato-
riamente assinalados os Parques e Florestas Públicas.

§ 3º A União e os Estados promoverão a criação 
e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, 
em seus diferentes níveis.

Art. 43. Fica instituída a Semana Florestal, em 
datas fixadas para as diversas regiões do País, do 
Decreto Federal. Será a mesma comemorada, obriga-
toriamente, nas escolas e estabelecimentos públicos 
ou subvencionados, através de programas objetivos 
em que se ressalte o valor das florestas, face aos seus 
produtos e utilidades, bem como sobre a forma correta 
de conduzí-las e perpetuá-las.

Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão 
programadas reuniões, conferências, jornadas de re-
florestamento e outras solenidades e festividades com 
o objetivo de identificar as florestas como recurso na-
tural renovável, de elevado valor social e econômico.

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região 
Centro-Oeste enquanto não for estabelecido o decreto 
de que trata o artigo 15, a exploração a corte razo só é 
permissível desde que permaneça com cobertura ar-
bórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade. 

Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida 
a área de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), de 
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, 

deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícu-
la do imóvel no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramen-
to da área. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel 
rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou 
regenerada ou outra forma de vegetação nativa em 
extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e 
IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 
6o, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou 
conjuntamente: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001)

I – recompor a reserva legal de sua propriedade 
mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 
1/10 da área total necessária à sua complementação, 
com espécies nativas, de acordo com critérios esta-
belecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

II – conduzir a regeneração natural da reserva 
legal; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001)

III – compensar a reserva legal por outra área 
equivalente em importância ecológica e extensão, 
desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja 
localizada na mesma microbacia, conforme critérios 
estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 1o Na recomposição de que trata o inciso I, 
o órgão ambiental estadual competente deve apoiar 
tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural 
familiar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001)

§ 2o A recomposição de que trata o inciso I pode 
ser realizada mediante o plantio temporário de espé-
cies exóticas como pioneiras, visando a restauração 
do ecossistema original, de acordo com critérios técni-
cos gerais estabelecidos pelo CONAMA. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 3o A regeneração de que trata o inciso II será 
autorizada, pelo órgão ambiental estadual competen-
te, quando sua viabilidade for comprovada por laudo 
técnico, podendo ser exigido o isolamento da área. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 4o Na impossibilidade de compensação da re-
serva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, 
deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o 
critério de maior proximidade possível entre a proprie-
dade desprovida de reserva legal e a área escolhida 
para compensação, desde que na mesma bacia hidro-
gráfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, 
o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas 
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as demais condicionantes estabelecidas no inciso III. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 5o A compensação de que trata o inciso III deste 
artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo órgão 
ambiental estadual competente, e pode ser implemen-
tada mediante o arrendamento de área sob regime de 
servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de 
cotas de que trata o art. 44-B. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 6o O proprietário rural poderá ser desonerado, 
pelo período de trinta anos, das obrigações previstas 
neste artigo, mediante a doação, ao órgão ambiental 
competente, de área localizada no interior de Parque 
Nacional ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva 
Extrativista, Reserva Biológica ou Estação Ecológica 
pendente de regularização fundiária, respeitados os 
critérios previstos no inciso III deste artigo. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 6o O proprietário rural poderá ser desonerado 
das obrigações previstas neste artigo, mediante a doa-
ção ao órgão ambiental competente de área localizada 
no interior de unidade de conservação de domínio pú-
blico, pendente de regularização fundiária, respeitados 
os critérios previstos no inciso III do caput deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.428, de 2006)

Art. 44-A. O proprietário rural poderá instituir 
servidão florestal, mediante a qual voluntariamente 
renuncia, em caráter permanente ou temporário, a 
direitos de supressão ou exploração da vegetação 
nativa, localizada fora da reserva legal e da área com 
vegetação de preservação permanente. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 1o A limitação ao uso da vegetação da área 
sob regime de servidão florestal deve ser, no mínimo, 
a mesma estabelecida para a Reserva Legal. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

§ 2o A servidão florestal deve ser averbada à mar-
gem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro 
de imóveis competente, após anuência do órgão am-
biental estadual competente, sendo vedada, durante 
o prazo de sua vigência, a alteração da destinação 
da área, nos casos de transmissão a qualquer título, 
de desmembramento ou de retificação dos limites da 
propriedade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001)

Art. 44-B. Fica instituída a Cota de Reserva Flo-
restal – CRF, título representativo de vegetação nativa 
sob regime de servidão florestal, de Reserva Particular 
do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída volun-
tariamente sobre a vegetação que exceder os percen-
tuais estabelecidos no art. 16 deste Código. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Parágrafo único. A regulamentação deste Código 
disporá sobre as características, natureza e prazo de 
validade do título de que trata este artigo, assim como 
os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a 
existência e a conservação da vegetação objeto do 
título. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001)

Art. 44-C. O proprietário ou possuidor que, a partir 
da vigência da Medida Provisória no 1.736-31, de 14 
de dezembro de 1998, suprimiu, total ou parcialmente 
florestas ou demais formas de vegetação nativa, situ-
adas no interior de sua propriedade ou posse, sem as 
devidas autorizações exigidas por Lei, não pode fazer 
uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 44. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA os estabelecimentos comerciais 
responsáveis pela comercialização de moto-serras, 
bem como aqueles que adquirirem este equipamento. 
(Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

§ 1º A licença para o porte e uso de moto-serras 
será renovada a cada 2 (dois) anos perante o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 
18.7.1989)

§ 2º Os fabricantes de moto-serras ficam obriga-
dos, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da publicação 
desta Lei, a imprimir, em local visível deste equipamen-
to, numeração cuja seqüência será encaminhada ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA e constará das corres-
pondentes notas fiscais. (Incluído pela Lei nº 7.803, 
de 18.7.1989)

§ 3º A comercialização ou utilização de moto-ser-
ras sem a licença a que se refere este artigo constitui 
crime contra o meio ambiente, sujeito à pena de de-
tenção de 1 (um) a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos de referência e a apreensão 
da moto-serra, sem prejuízo da responsabilidade pela 
reparação dos danos causados. (Incluído pela Lei nº 
7.803, de 18.7.1989)

Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA zelará para que seja preserva-
da, em cada município, área destinada à produção de 
alimentos básicos e pastagens, visando ao abasteci-
mento local. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

Art. 47. O Poder Executivo promoverá, no prazo 
de 180 dias, a revisão de todos os contratos, convê-
nios, acordos e concessões relacionados com a explo-
ração florestal em geral, a fim de ajustá-las às normas 
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adotadas por esta Lei. (Art. 45 renumerado pela Lei nº 
7.803, de 18.7.1989)

Art. 48. Fica mantido o Conselho Florestal Fe-
deral, com sede em Brasília, como órgão consultivo e 
normativo da política florestal brasileira. (Art. 46 renu-
merado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

Parágrafo único. A composição e atribuições do 
Conselho Florestal Federal, integrado, no máximo, por 
12 (doze) membros, serão estabelecidas por decreto 
do Poder Executivo.

Art. 49. O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente Lei, no que for julgado necessário à sua execução. 
(Art. 47 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e 
vinte) dias após a data de sua publicação, revogados 
o Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Código 
Florestal) e demais disposições em contrário. (Art. 48 
renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989)

Brasília, 15 de setembro de 1965; 144º da In-
dependência e 77º da República. – H. CASTELLO 
BRANCO – Hugo Leme – Octavio Gouveia de Bu-
lhões – Flávio Lacerda.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.9.1965

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 688, DE 2011

Dispõe sobre o perdão de dívidas 
oriundas de operações de crédito rural 
contratadas por instituições financeiras 
federais na área de atuação da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica autorizada a concessão de perdão 

das dívidas contraídas mediante a contratação de ope-
rações de crédito rural, na área de atuação da Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDE-
NE), por agricultores familiares e de mini, pequeno e 
médio portes, suas cooperativas ou associações, até o 
dia 31 de dezembro de 2001, com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou de ou-
tras fontes de recursos para financiamento rural, que 
tenham sido contratadas com instituições financeiras 
federais no valor original de até R$35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais).

§ 1º O previsto no caput deste artigo se aplica a 
uma ou mais operações contratadas pelo mesmo mutu-
ário, não se computando no limite de até R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais) o valor de multa, mora, juros 
ou quaisquer outros encargos de inadimplência, como 
custas processuais e honorários advocatícios.

§ 2º Ficam suspensas as execuções judiciárias 
relativas a operações dentro dos parâmetros estabele-
cidos no caput deste artigo e é vedada a inscrição de 
seus tomadores no Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), no 
Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) e outros siste-
mas de registro de inadimplência.

Art. 2º O tomador de empréstimos dentro dos 
parâmetros estabelecidos no caput do art. 1º, cuja 
contratação tenha se dado durante o período de 1º 
de janeiro de 2002 até a data de publicação desta Lei, 
poderá liquidar sua dívida mediante a contratação de 
nova operação com juros de três por cento ao ano, 
com redução de sessenta e cinco por cento do valor 
da operação original e com prazo para sua amortiza-
ção de até dez anos.

Parágrafo único. O Banco do Nordeste do Brasil 
S. A. creditará a favor do tomador a que se refere o 
caput deste artigo o valor dos numerários recebidos 
após a publicação da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, até a data de publicação desta Lei. 

Art. 3° O mutuário que contratou operação de 
crédito rural no valor original superior a R$35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) e inferior a R$100.000.00 (cem 
mil reais), terá abatimento de oitenta e cinco por cento 
do de sua dívida original e disporá de prazo de dois 
anos, a contar da data da publicação desta Lei, para 
liquidar o valor remanescente de sua dívida, nos ter-
mos previstos no art. 2º.

Art. 4° O mutuário que contratou operação de 
crédito rural no valor original superior a R$100.000.00 
(cem mil reais), terá o prazo de vinte anos para repac-
tuar sua dívida com os juros de acordo com art. 45, 
inciso III, da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008.

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

Justificação

A apresentação deste projeto de lei reflete a com-
preensão da gravidade da situação dos agricultores 
que se encontram com pendência junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (BNB), banco administrador 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE).

A atividade produtiva rural é exercida sob fortes 
contingências de variabilidade do clima, escassez de 
infraestrutura e de serviços públicos, e, sobretudo, de 
sistemas de comercialização e de preços ao produtor 
que assegurem garantia de viabilidade dos negócios 
e empreendimentos.
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O governo federal tem a obrigação de reconhecer 
essa situação de vulnerabilidade do agricultor nordesti-
no e oferecer condições de flexibilidade para a quitação 
de suas obrigações junto às instituições financeiras fe-
derais, principalmente quando se tratar de agricultores 
familiares e de mini, pequeno e médio portes.

Considerando a grave crise social e econômica 
vigente no Interior nordestino, esperamos contar com 
o apoio de nossos Pares na aprovação desta proposta 
de aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos 
destinados à promoção do desenvolvimento regional.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010

Mensagem de veto. 
Conversão da Medida Provisória nº 472, de 
2009 

Institui o Regime Especial de Incenti-
vos para o Desenvolvimento de Infraestru-
tura da Indústria Petrolífera nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; 
cria o Programa Um Computador por Alu-
no – PROUCA e institui o Regime Especial 
de Aquisição de Computadores para Uso 
Educacional – RECOMPE; prorroga bene-
fícios fiscais; constitui fonte de recursos 
adicional aos agentes financeiros do Fundo 
da Marinha Mercante – FMM para financia-
mentos de projetos aprovados pelo Conse-
lho Diretor do Fundo da Marinha Mercante 
– CDFMM; institui o Regime Especial para 
a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETA-
ERO; 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 dezem-
bro 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 ju-
nho 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 setembro 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 dispositivos 
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 outubro 
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:

CAPÍTULO I 
Do Regime Especial De Incentivos para o  

Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e  

Centro-Oeste – REPENEC

Art. 1o Fica instituído o Regime Especial de In-
centivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 
Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste – REPENEC, nos termos e condições 
estabelecidos nos arts. 2o a 5o desta Lei. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen-
tará a forma de habilitação e co-habilitação ao regime 
de que trata o caput.

Art. 2o É beneficiária do Repenec a pessoa jurí-
dica que tenha projeto aprovado para implantação de 
obras de infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, nos setores petroquímico, de refino de 
petróleo e de produção de amônia e uréia a partir do 
gás natural, para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1o Compete ao Ministério de Minas e Energia 
a aprovação de projeto e a definição, em portaria, dos 
projetos que se enquadram nas disposições do caput. 

§ 2o As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 
8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 
inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, não podem aderir ao Repenec. 

§ 3o A fruição dos benefícios do Repenec fica 
condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica 
em relação aos impostos e as contribuições adminis-
tradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda. 
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§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos 
protocolados até 31 de dezembro de 2010 e aprovados 
até 30 de junho de 2011. 

§ 5o (VETADO).
Art. 3o No caso de venda no mercado interno ou 

de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos, novos, e de materiais de construção 
para utilização ou incorporação nas obras referidas no 
caput do art. 2o, ficam suspensos:

I – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidentes sobre a receita da pessoa 
jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada 
por pessoa jurídica beneficiária do Repenec;

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pa-
sep-Importação e da Cofins-Importação, quando a 
importação for efetuada por pessoa jurídica benefici-
ária do Repenec;

III – o Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno 
for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa 
jurídica beneficiária do Repenec;

IV – o IPI incidente na importação, quando a im-
portação for efetuada por estabelecimento industrial 
de pessoa jurídica beneficiária do Repenec;

V – o Imposto de Importação, quando os bens ou 
materiais de construção forem importados por pessoa 
jurídica beneficiária do Repenec. 

§ 1o Nas notas fiscais relativas:
I – às vendas de que trata o inciso I do caput, 

deverá constar a expressão “Venda efetuada com sus-
pensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/
Pasep e da COFINS”, com a especificação do dispo-
sitivo legal correspondente;

II – às saídas de que trata o inciso III do caput, 
deverá constar a expressão “Saída com suspensão do 
IPI”, com a especificação do dispositivo legal correspon-
dente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 

§ 2o As suspensões de que trata este artigo con-
vertem-se em alíquota zero após a utilização ou incor-
poração do bem ou material de construção na obra de 
infraestrutura. 

§ 3o A pessoa jurídica que não utilizar ou incor-
porar o bem ou material de construção na obra de in-
fraestrutura fica obrigada a recolher as contribuições 
e o imposto não pagos em decorrência da suspensão 
de que trata este artigo, acrescidos de juros e multa 
de mora, na forma da lei, contados a partir da data da 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação 
– DI, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI 
vinculado à importação e ao Imposto de Importação;

II – de responsável, em relação à Contribuição 
para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI. 

§ 4o Para efeitos deste artigo, equipara-se ao im-
portador a pessoa jurídica adquirente de bens estran-
geiros, no caso de importação realizada por sua conta 
e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

§ 5o (VETADO).
§ 6o No caso do imposto de importação, o dispos-

to neste artigo aplica-se somente a bens e materiais 
de construção sem similar nacional.

Art. 4o No caso de venda ou importação de ser-
viços destinados às obras referidas no caput do art. 
2o, ficam suspensas:

I – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços efe-
tuada por pessoa jurídica estabelecida no País quando 
prestados a pessoa jurídica beneficiária do Repenec; 

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-
-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre 
serviços quando importados diretamente por pessoa 
jurídica beneficiária do Repenec. 

§ 1o Nas vendas ou importação de serviços de 
que trata o caput, aplica-se, no que couber, o disposto 
nos §§ 2o e 3o do art. 3o desta Lei. 

§ 2o O disposto no inciso I do caput aplica-se 
também na hipótese de receita de aluguel de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para uti-
lização em obras de infraestrutura quando contratados 
por pessoa jurídica beneficiária do Repenec. 

Art. 5o Os benefícios de que tratam os arts. 3o e 
4o desta Lei podem ser usufruídos nas aquisições e 
importações realizadas no período de 5 (cinco) anos, 
contado da data de habilitação ou co-habilitação da 
pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura.

§ 1o Na hipótese de transferência de titularidade 
de projeto de infraestratura aprovado no Repenec du-
rante o período de fruição do benefício, a habilitação 
do novo titular do projeto fica condicionada a:

I – manutenção das características originais do 
projeto, conforme manifestação do Ministério de Mi-
nas e Energia;

II – observância do limite de prazo estipulado no 
caput deste artigo, contado desde a habilitação do 
primeiro titular do projeto;

III – revogação da habilitação do antigo titular 
do projeto.

§ 2o Na hipótese de transferência de titularidade 
de que trata o § 1o, são responsáveis solidários pelos 
tributos suspensos os antigos titulares e o novo titular 
do projeto.
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CAPÍTULO II 
Do Programa um Computador por Aluno – PROUCA 

e do Regime Especial de Aquisição de  
Computadores para uso Educacional – RECOMPE

Art. 6o Fica criado o Programa Um Computador 
por Aluno – PROUCA e instituído o Regime Especial 
para Aquisição de Computadores para Uso Educacio-
nal – RECOMPE, nos termos e condições estabele-
cidos nos arts. 7o a 14 desta Lei. (Produção de efeito)

Art. 7o O Prouca tem o objetivo de promover a 
inclusão digital nas escolas das redes públicas de en-
sino federal, estadual, distrital, municipal ou nas esco-
las sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com 
deficiência, mediante a aquisição e a utilização de so-
luções de informática, constituídas de equipamentos de 
informática, de programas de computador (software) 
neles instalados e de suporte e assistência técnica ne-
cessários ao seu funcionamento. (Produção de efeito)

§ 1o Ato conjunto dos Ministros de Estado da 
Educação e da Fazenda estabelecerá definições, es-
pecificações e características técnicas mínimas dos 
equipamentos referidos no caput, podendo inclusive 
determinar os valores mínimos e máximos alcançados 
pelo Prouca. 

§ 2o Incumbe ao Poder Executivo:
I – relacionar os equipamentos de informática de 

que trata o caput; e
II – estabelecer processo produtivo básico espe-

cífico, definindo etapas mínimas e condicionantes de 
fabricação dos equipamentos de que trata o caput. 

§ 3o Os equipamentos mencionados no caput 
deste artigo destinam-se ao uso educacional por alu-
nos e professores das escolas das redes públicas de 
ensino federal, estadual, distrital, municipal ou das 
escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas 
com deficiência, exclusivamente como instrumento de 
aprendizagem.

§ 4o A aquisição a que se refere o caput será 
realizada por meio de licitação pública, observados 
termos e legislação vigentes.

Art. 8o É beneficiária do Recompe a pessoa ju-
rídica habilitada que exerça atividade de fabricação 
dos equipamentos mencionados no art. 7o e que seja 
vencedora do processo de licitação de que trata o § 
4o daquele artigo. (Produção de efeito)

§ 1o Também será considerada beneficiária do 
Recompe a pessoa jurídica que exerça a atividade de 
manufatura terceirizada para a vencedora do processo 
de licitação referido no § 4o do art. 7o.

§ 2o As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a 

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 
8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 
inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, não podem aderir ao Recompe. 

§ 3o O Poder Executivo regulamentará o regime 
de que trata o caput. 

Art. 9o O Recompe suspende, conforme o caso, 
a exigência: (Produção de efeito)

I – do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI incidente sobre a saída do estabelecimento in-
dustrial de matérias-primas e produtos intermediários 
destinados à industrialização dos equipamentos men-
cionados no art. 7o quando adquiridos por pessoa ju-
rídica habilitada ao regime;

II – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS incidentes sobre a receita decorrente da:

a) venda de matérias-primas e produtos interme-
diários destinados à industrialização dos equipamentos 
mencionados no art. 7o quando adquiridos por pessoa 
jurídica habilitada ao regime;

b) prestação de serviços por pessoa jurídica 
estabelecida no País a pessoa jurídica habilitada ao 
regime quando destinados aos equipamentos men-
cionados no art. 7o;

III – do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep-
-Importação, da Cofins-Importação, do Imposto de 
Importação e da Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico destinada a financiar o Programa 
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para 
o Apoio à Inovação incidentes sobre:

a) matérias-primas e produtos intermediários 
destinados à industrialização dos equipamentos men-
cionados no art. 7o quando importados diretamente por 
pessoa jurídica habilitada ao regime;

b) o pagamento de serviços importados direta-
mente por pessoa jurídica habilitada ao regime quando 
destinados aos equipamentos mencionados no art. 7o. 

Art. 10. Ficam isentos de IPI os equipamentos 
de informática saídos da pessoa jurídica beneficiária 
do Recompe diretamente para as escolas referidas no 
art. 7o. (Produção de efeito)

Art. 11. As operações de importação efetuadas 
com os benefícios previstos no Recompe dependem 
de anuência prévia do Ministério da Ciência e Tecno-
logia. (Produção de efeito)

Parágrafo único. As notas fiscais relativas às 
operações de venda no mercado interno de bens e 
serviços adquiridos com os benefícios previstos no 
Recompe devem:
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I – estar acompanhadas de documento emitido 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, atestando que 
a operação é destinada ao Prouca;

II – conter a expressão “Venda efetuada com sus-
pensão da exigência do IPI, da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo 
legal correspondente e do número do atestado emitido 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Art. 12. A fruição dos benefícios do Recompe fica 
condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica 
em relação aos tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Produ-
ção de efeito)

Art. 13. A pessoa jurídica beneficiária do Recom-
pe terá a habilitação cancelada: (Produção de efeito)

I – na hipótese de não atender ou deixar de aten-
der ao processo produtivo básico específico referido 
no inciso II do § 2o do art. 7o desta Lei; 

II – sempre que se apure que não satisfazia ou 
deixou de satisfazer, não cumpria ou deixou de cumprir 
os requisitos para habilitação ao regime; ou

III – a pedido. 
Art. 14. Após a incorporação ou utilização dos 

bens ou dos serviços adquiridos ou importados com 
os benefícios do Recompe nos equipamentos men-
cionados no art. 7o, a suspensão de que trata o art. 
9o converte-se em alíquota zero. (Produção de efeito)

Parágrafo único. Na hipótese de não se efetuar 
a incorporação ou utilização de que trata o caput, a 
pessoa jurídica beneficiária do Recompe fica obrigada 
a recolher os tributos não pagos em função da suspen-
são de que trata o art. 9o, acrescidos de juros e multa, 
de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir 
da data de aquisição ou do registro da Declaração de 
Importação – DI, na condição de:

I – contribuinte, em relação ao IPI vinculado à im-
portação, à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
e à Cofins-Importação; 

II – responsável, em relação ao IPI, à Contribui-
ção para o PIS/Pasep, à Cofins e à Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico destinada a finan-
ciar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
-Empresa para o Apoio à Inovação. 

CAPÍTULO III 
Da Criação e Prorrogação de Benefícios Fiscais

Art. 15. O art. 11 da Lei no 8.248, de 23 de outu-
bro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Produção de efeito)

“Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no 
art. 4o desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou 
produção de bens e serviços de informática e automação 
deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa 

e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem 
realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 
seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente 
da comercialização de bens e serviços de informática, 
incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos 
correspondentes a tais comercializações, bem como o 
valor das aquisições de produtos incentivados na forma 
desta Lei ou do art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, ou do art. 4o da Lei no 11.484, de 31 de maio de 
2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empre-
sas, a partir da apresentação da proposta de projeto de 
que trata o § 1o-C do art. 4o desta Lei.
....................................................................................

§ 13. Para as empresas beneficiárias, na forma 
do § 5o do art. 4o desta Lei, fabricantes de microcom-
putadores portáteis e de unidades de processamento 
digitais de pequena capacidade baseadas em micro-
processadores, de valor até R$11.000,00 (onze mil 
reais), bem como de unidades de discos magnéticos e 
ópticos, circuitos impressos com componentes elétricos 
e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de alimen-
tação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinados a tais equipamentos, e exclusivamente so-
bre o faturamento bruto decorrente da comercialização 
desses produtos no mercado interno, os percentuais 
para investimentos estabelecidos neste artigo serão 
reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) até 31 de 
dezembro de 2014.

......................................................................” (NR) 
Art. 16. O art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezem-

bro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Produção de efeito)

“Art. 2o  ...............................................................
....................................................................................

§ 3o Para fazer jus aos benefícios previstos nes-
te artigo, as empresas que tenham como finalidade a 
produção de bens e serviços de informática deverão 
aplicar, anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do 
seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente 
da comercialização de bens e serviços de informática 
incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos 
correspondentes a tais comercializações, bem como o 
valor das aquisições de produtos incentivados na for-
ma do § 2o deste artigo, ou da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991, ou do art. 4o da Lei no 11.484, de 31 
de maio de 2007, em atividades de pesquisa e desen-
volvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme 
projeto elaborado pelas próprias empresas, com base 
em proposta de projeto a ser apresentada à Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
....................................................................................
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§ 13. Para as empresas beneficiárias, fabrican-
tes de microcomputadores portáteis e de unidades de 
processamento digitais de pequena capacidade basea-
das em microprocessadores, de valor até R$11.000,00 
(onze mil reais), bem como de unidades de discos 
magnéticos e ópticos, circuitos impressos com com-
ponentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes 
e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva 
ou principalmente destinados a tais equipamentos, e 
exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente 
da comercialização desses produtos no mercado in-
terno, os percentuais para investimentos estabelecidos 
neste artigo serão reduzidos em 25% (vinte e cinco por 
cento) até 31 de dezembro de 2014.

......................................................................” (NR) 
Art. 17. O art. 30 da Lei no 11.196, de 21 de no-

vembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: (Produção de efeito)

“Art. 30.  .............................................................
....................................................................................

II – aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de 
dezembro de 2014.” (NR)

Art. 18. Fica reduzida a zero a alíquota do Impos-
to de Renda incidente na fonte sobre as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou reme-
tidas ao exterior a título de remuneração de serviços 
vinculados aos processos de avaliação da conformi-
dade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e 
fitossanitária, homologação, registros e outros procedi-
mentos exigidos pelo país importador sob o resguardo 
dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias 
(SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT), 
ambos do âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio – OMC. 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à Contri-
buição de Intervenção no Domínio Econômico desti-
nada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, de 
que trata a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000. 

§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se apli-
ca à remuneração de serviços prestados por pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou 
dependência com tributação favorecida ou beneficiada 
por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 
e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 19. O art. 2o da Lei no 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2o  ...............................................................
XI – valor pago, creditado, entregue, emprega-

do ou remetido à pessoa física ou jurídica a título de 
remuneração de serviços vinculados aos processos 
de avaliação da conformidade, metrologia, normaliza-
ção, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, 

registros e outros procedimentos exigidos pelo país 
importador sob o resguardo dos acordos sobre medi-
das sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barrei-
ras técnicas ao comércio (TBT), ambos do âmbito da 
Organização Mundial do Comércio – OMC. 

Parágrafo único. O disposto no inciso XI não se 
aplica à remuneração de serviços prestados por pes-
soa física ou jurídica residente ou domiciliada em país 
ou dependência com tributação favorecida ou benefi-
ciada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os 
arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996.” (NR) 

Art. 20. Os arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 11.484, de 
31 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 2o   ..............................................................
....................................................................................

III – (VETADO). 
....................................................................................

§ 5o O disposto no inciso I do caput alcança os 
dispositivos eletrônicos semicondutores, montados 
e encapsulados diretamente sob placa de circuito 
impresso (chip on board), classificada nos códigos 
8534.00.00 ou 8523.51 da Tabela de Incidência dos 
Impostos sobre Produtos Industrializados – TIPI.” (NR) 

“Art. 3o No caso de venda no mercado interno ou 
de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado 
da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou 
importadora, destinados às atividades de que tratam 
os incisos I a III do caput do art. 2o desta Lei, ficam 
reduzidas a zero as alíquotas: 
....................................................................................

§ 5o  Conforme ato do Poder Executivo, nas condi-
ções e pelo prazo nele fixados e desde que destinados 
às atividades de que tratam os incisos I a III do caput 
do art. 2o desta Lei, poderá também ser reduzida a zero 
a alíquota do Imposto de Importação – II incidente so-
bre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, 
ferramentas computacionais (software), para incorpo-
ração ao seu ativo imobilizado, e insumos importados 
por pessoa jurídica beneficiária do Padis.” (NR)

“Art. 4o Nas vendas dos dispositivos referidos nos 
incisos I a III do caput do art. 2o desta Lei, efetuadas por 
pessoa jurídica beneficiária do Padis, ficam reduzidas: 
....................................................................................

§ 2o  As reduções de alíquotas previstas nos 
incisos I e II do caput deste artigo relativamente às 
vendas dos dispositivos referidos nos incisos II e III do 
caput do art. 2o desta Lei aplicam-se somente quando 
as atividades referidas nas alíneas a ou b do inciso 
II e no inciso III do caput do art. 2o desta Lei tenham 
sido realizadas no País.
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......................................................................” (NR)
Art. 21. O art. 5o da Lei no 11.488, de 15 de ju-

nho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 5o O benefício de que tratam os arts. 3o e 

4o desta Lei poderá ser usufruído nas aquisições e 
importações realizadas no período de 5 (cinco) anos, 
contado da data da habilitação da pessoa jurídica, ti-
tular do projeto de infraestrutura. 

Parágrafo único. O prazo para fruição do regime, 
para pessoa jurídica já habilitada na data de publica-
ção da Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro 
de 2009, fica acrescido do período transcorrido entre 
a data da aprovação do projeto e a data da habilitação 
da pessoa jurídica.” (NR) 

CAPÍTULO IV 
Das Alterações na Legislação Tributária 

Art. 22. O art. 14 da Lei no 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso VII: 

“Art. 14.   ............................................................
VII – que explorem as atividades de securitiza-

ção de créditos imobiliários, financeiros e do agrone-
gócio.” (NR) 

Art. 23. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5o: 

“Art. 44.  .............................................................
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja com-

provadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, 
a multa de que trata o inciso I do caput sobre:

I – a parcela do imposto a restituir informado pelo 
contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste 
Anual, que deixar de ser restituída por infração à le-
gislação tributária; e

II – (VETADO).” (NR) 
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da 

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pa-
gos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa 
física ou jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, residente 
ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou 
dependência com tributação favorecida ou sob regime 
fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins 
de determinação do lucro real e da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando 
se verifique constituírem despesa necessária à ativi-
dade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, 
atendendo aos seguintes requisitos:

I – no caso de endividamento com pessoa jurí-
dica vinculada no exterior que tenha participação so-
cietária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor 
do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, 

verificado por ocasião da apropriação dos juros, não 
seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação 
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica 
residente no Brasil;

II – no caso de endividamento com pessoa jurídica 
vinculada no exterior que não tenha participação societária 
na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endivi-
damento com a pessoa vinculada no exterior, verificado 
por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior 
a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa 
jurídica residente no Brasil;

III – em qualquer dos casos previstos nos incisos 
I e II, o valor do somatório dos endividamentos com 
pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião 
da apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) 
vezes o valor do somatório das participações de todas 
as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica 
residente no Brasil.

§ 1o Para efeito do cálculo do total de endivida-
mento a que se refere o caput deste artigo, serão con-
sideradas todas as formas e prazos de financiamento, 
independentemente de registro do contrato no Banco 
Central do Brasil.

§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às opera-
ções de endividamento de pessoa jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procu-
rador ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.

§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limi-
tes fixados nos incisos I a III do caput deste artigo, o 
valor dos juros relativos ao excedente será considera-
do despesa não necessária à atividade da empresa, 
conforme definido pelo art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 
de novembro de 1964, e não dedutível para fins do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido.

§ 4o Os valores do endividamento e da partici-
pação da vinculada no patrimônio líquido, a que se 
refere este artigo, serão apurados pela média ponde-
rada mensal.

§ 5o O disposto no inciso III do caput deste ar-
tigo não se aplica no caso de endividamento exclusi-
vamente com pessoas vinculadas no exterior que não 
tenham participação societária na pessoa jurídica re-
sidente no Brasil.

§ 6o Na hipótese a que se refere o § 5o deste ar-
tigo, o somatório dos valores de endividamento com 
todas as vinculadas sem participação no capital da 
entidade no Brasil, verificado por ocasião da apro-
priação dos juros, não poderá ser superior a 2 (duas) 
vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica 
residente no Brasil.

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de captação feitas no exterior por instituições 
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de que trata o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para recursos captados no exterior e 
utilizados em operações de repasse, nos termos de-
finidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pa-
gos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa 
física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída 
no exterior, em país ou dependência com tributação 
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos ter-
mos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, somente serão dedutíveis, para fins 
de determinação do lucro real e da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando 
se verifique constituírem despesa necessária à ativi-
dade, conforme definido pelo art. 47 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, 
atendendo cumulativamente ao requisito de que o va-
lor total do somatório dos endividamentos com todas 
as entidades situadas em país ou dependência com 
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado 
não seja superior a 30% (trinta por cento) do valor do 
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.

§ 1o Para efeito do cálculo do total do endivida-
mento a que se refere o caput deste artigo, serão con-
sideradas todas as formas e prazos de financiamento, 
independentemente de registro do contrato no Banco 
Central do Brasil.

§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às opera-
ções de endividamento de pessoa jurídica residente 
ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, 
procurador ou qualquer interveniente for residente ou 
constituído em país ou dependência com tributação 
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado.

§ 3o Verificando-se excesso em relação ao limite 
fixado no caput deste artigo, o valor dos juros relativos 
ao excedente será considerado despesa não necessá-
ria à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 
47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não 
dedutível para fins do Imposto de Renda e da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido.

§ 4o Os valores do endividamento e do patrimô-
nio líquido a que se refere este artigo serão apurados 
pela média ponderada mensal.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de captação feitas no exterior por instituições 
de que trata o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para recursos captados no exterior e 
utilizados em operações de repasse, nos termos de-
finidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 26. Sem prejuízo das normas do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, não são de-
dutíveis, na determinação do lucro real e da base de 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empre-
gadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indire-
tamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
constituídas no exterior e submetidas a um tratamento 
de país ou dependência com tributação favorecida ou 
sob regime fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 
e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
salvo se houver, cumulativamente:

I – a identificação do efetivo beneficiário da en-
tidade no exterior, destinatário dessas importâncias;

II – a comprovação da capacidade operacional 
da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a 
operação; e

III – a comprovação documental do pagamento 
do preço respectivo e do recebimento dos bens e di-
reitos ou da utilização de serviço.

§ 1o Para efeito do disposto no inciso I do caput 
deste artigo, considerar-se-á como efetivo benefici-
ário a pessoa física ou jurídica não constituída com 
o único ou principal objetivo de economia tributária 
que auferir esses valores por sua própria conta e não 
como agente, administrador fiduciário ou mandatário 
por conta de terceiro.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao pa-
gamento de juros sobre o capital próprio de que trata 
o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 3o A comprovação do disposto no inciso II do 
caput deste artigo não se aplica no caso de operações:

I – que não tenham sido efetuadas com o único 
ou principal objetivo de economia tributária; e

II – cuja beneficiária das importâncias pagas, cre-
ditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título 
de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da 
pessoa jurídica remetente domiciliada no Brasil e te-
nha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Me-
dida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Art. 27. A transferência do domicílio fiscal da pes-
soa física residente e domiciliada no Brasil para país 
ou dependência com tributação favorecida ou regime 
fiscal privilegiado, nos termos a que se referem, res-
pectivamente, os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, somente terá seus efeitos 
reconhecidos a partir da data em que o contribuinte 
comprove:

I – ser residente de fato naquele país ou depen-
dência; ou

II – sujeitar-se a imposto sobre a totalidade dos 
rendimentos do trabalho e do capital, bem como o efe-
tivo pagamento desse imposto.

Parágrafo único. Consideram-se residentes de 
fato, para os fins do disposto no inciso I do caput des-
te artigo, as pessoas físicas que tenham efetivamente 
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permanecido no país ou dependência por mais de 183 
(cento e oitenta e três) dias, consecutivos ou não, no 
período de até 12 (doze) meses, ou que comprovem 
ali se localizarem a residência habitual de sua família 
e a maior parte de seu patrimônio.

Art. 28. O § 1o do art. 7o da Lei no 10.865, de 30 
de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: (Produção de efeito)

“Art. 7o  ...............................................................
§ 1o A base de cálculo das contribuições inciden-

tes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é 
de 15% (quinze por cento) do valor pago, creditado, 
entregue, empregado ou remetido.

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

CAPÍTULO V 
Do Regime Especial para a Indústria  
Aeronáutica Brasileira – RETAERO 

Art. 29. Fica instituído o Regime Especial para a 
Indústria Aeronáutica Brasileira – RETAERO, nos ter-
mos desta Lei. (Produção de efeito)

Art. 30. São beneficiárias do Retaero: (Produção 
de efeito)

I – a pessoa jurídica que produza partes, peças, 
ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, 
subsistemas, insumos e matérias-primas, ou preste 
serviços referidos no art. 32, a serem empregados 
na manutenção, conservação, modernização, reparo, 
revisão, conversão e industrialização das aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da Nomenclatura Co-
mum do Mercosul – NCM;

II – a pessoa jurídica que produza bens ou pres-
te os serviços referidos no art. 32 desta Lei, utilizados 
como insumo na produção de bens referidos no inciso I. 

§ 1o No caso do inciso II, somente poderá ser 
habilitada ao Retaero a pessoa jurídica preponderan-
temente fornecedora de pessoas jurídicas referidas 
no inciso I do caput. 

§ 2o Considera-se pessoa jurídica preponderan-
temente fornecedora, de que trata o § 1o, aquela que 
tenha 70% (setenta por cento) ou mais de sua receita 
total de venda de bens e serviços, no ano-calendário 
imediatamente anterior ao da habilitação, decorrente 
do somatório das vendas:

I – às pessoas jurídicas referidas no inciso I do 
caput;

II – a pessoas jurídicas fabricantes de aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da NCM; e

III – de exportação para o exterior. 
§ 3o Para os fins do § 2o, exclui-se do cálculo da 

receita o valor dos impostos e contribuições inciden-
tes sobre a venda. 

§ 4o (VETADO).

§ 5o A fruição dos benefícios do Retaero condi-
ciona-se ao atendimento cumulativo, pela pessoa ju-
rídica, dos seguintes requisitos:

I – cumprimento das normas de homologação 
aeronáutica editadas no âmbito do Sistema de Segu-
rança de Voo;

II – prévia habilitação na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil;

III – regularidade fiscal em relação aos impostos 
e contribuições administradas pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil. 

§ 6o As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 
8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 
inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, não podem habilitar-se ao Retaero. 

§ 7o À pessoa jurídica beneficiária do Retaero não 
se aplica o disposto no inciso VII do § 12 do art. 8o, no 
inciso IV do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, e na alínea b do inciso I do § 1º do art. 29 da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

§ 8o Excetua-se do disposto no § 7o a receita 
bruta decorrente da venda, no mercado interno, das 
aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM, 
que continua sujeita a alíquotas zero da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 9o O Poder Executivo disciplinará em regula-
mento o Retaero. 

Art. 31. No caso de venda no mercado interno ou 
de importação de bens de que trata o art. 30, ficam 
suspensos: (Produção de efeito)

I – a exigência da Contribuição para o Programa 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS in-
cidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, 
quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do Retaero;

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pa-
sep-Importação e da Cofins-Importação, quando a 
importação for efetuada por pessoa jurídica benefici-
ária do Retaero;

III – o IPI incidente na saída do estabelecimento 
industrial ou equiparado, quando a aquisição no mer-
cado interno for efetuada por estabelecimento industrial 
de pessoa jurídica beneficiária do Retaero;

IV – o Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI incidente na importação, quando efetuada por 
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estabelecimento industrial de pessoa jurídica benefi-
ciária do Retaero. 

§ 1o Nas notas fiscais relativas:
I – às vendas de que trata o inciso I do caput, 

deverá constar a expressão “Venda efetuada com sus-
pensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo 
legal correspondente;

II – às saídas de que trata o inciso III do caput, 
deverá constar a expressão “Saída com suspensão 
do IPI”, com a especificação do dispositivo legal cor-
respondente, vedado o registro do imposto nas refe-
ridas notas. 

§ 2o As suspensões de que trata este artigo con-
vertem-se em alíquota zero:

I – após o emprego ou utilização dos bens ad-
quiridos ou importados no âmbito do Retaero, ou dos 
bens que resultaram de sua industrialização, na manu-
tenção, conservação, modernização, reparo, revisão, 
conversão e industrialização das aeronaves classifica-
das na posição 88.02 da NCM;

II – após a exportação dos bens com tributação 
suspensa ou dos que resultaram de sua industrialização. 

§ 3o A pessoa jurídica que não utilizar o bem na 
forma prevista no § 2o, ou não cumprir o compromis-
so previsto no § 4o do art. 30 desta Lei, é obrigada a 
recolher os tributos não pagos em decorrência da sus-
pensão de que trata este artigo, acrescidos de juros e 
multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados 
a partir da data da aquisição ou do registro da Decla-
ração de Importação – DI, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao IPI 
incidente no desembaraço aduaneiro de importação;

II – de responsável, em relação à Contribuição 
para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI. 

§ 4o Para efeitos deste artigo, equipara-se ao im-
portador a pessoa jurídica adquirente de bens estran-
geiros, no caso de importação realizada por sua conta 
e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

Art. 32. No caso de venda ou importação de 
serviços de tecnologia industrial básica, desenvolvi-
mento e inovação tecnológica, assistência técnica e 
transferência de tecnologia destinados a empresas 
beneficiárias do Retaero, fica suspensa a exigência: 
(Produção de efeito)

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita da prestação de serviços efe-
tuada por pessoa jurídica estabelecida no País, quando 
prestados a pessoa jurídica beneficiária do Retaero; 

II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importa-
ção e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços, 

quando importados diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do Retaero. 

§ 1o Nas vendas ou importação de serviços de 
que trata o caput aplica-se o disposto nos §§ 2o e 3o 
do art. 31 desta Lei. 

§ 2o O disposto no inciso I do caput aplica-se 
também na hipótese de receita de aluguel de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, quan-
do contratados por pessoas jurídicas habilitadas ao 
Retaero. 

§ 3o A fruição do benefício de que trata este ar-
tigo depende da comprovação da efetiva prestação 
do serviço para produção, reparo e manutenção de 
aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM. 

Art. 33. A habilitação ao Retaero pode ser rea-
lizada em até 5 (cinco) anos, contados da data da vi-
gência desta Lei. (Produção de efeito)

Parágrafo único. Os benefícios de que tratam os 
arts. 31 e 32 desta Lei podem ser utilizados nas aqui-
sições e importações realizadas no período de 5 (cin-
co) anos, contados da data de habilitação no Retaero. 

CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais

Seção I 
Da Concessão de Crédito 

para o Fundo da Marinha Mercante

Art. 34. Fica a União autorizada a conceder crédito 
aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercan-
te – FMM, no montante de até R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), para viabilizar o financia-
mento de projetos aprovados pelo Conselho Diretor 
do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM. (Produ-
ção de efeito)

§ 1o Para a cobertura do crédito de que trata o 
caput, a União poderá emitir, sob a forma de colocação 
direta, em favor do agente financeiro do FMM, títulos da 
Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características 
serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2o No caso de emissão de títulos, será respei-
tada a equivalência econômica com o valor previsto 
no caput. 

§ 3o As condições financeiras e contratuais para 
a concessão do crédito de que trata o caput, inclusive 
a remuneração a que fará jus a União, serão idênticas 
àquelas concedidas pelo FMM, conforme estabelece 
o Conselho Monetário Nacional – CMN. 

§ 4o Os recursos decorrentes do crédito de que 
trata o caput serão alocados a cada agente financeiro 
do FMM, conforme dispuser o CDFMM. 

Art. 35. Os agentes financeiros do FMM poderão 
recomprar da União, a qualquer tempo, os ativos porven-
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tura dados em contrapartida aos créditos de que trata 
o art. 34, a critério do Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 36. O CMN estabelecerá condições financei-
ras diferenciadas de financiamento, considerando os 
percentuais para os conteúdos nacional e importado 
das embarcações a serem construídas com recursos 
do FMM e desta Lei. (Produção de efeito)

Seção II 
Da Letra Financeira e do Certificado de 

Operações Estruturadas

Art. 37. As instituições financeiras podem emitir 
Letra Financeira – LF, título de crédito que consiste 
em promessa de pagamento em dinheiro, nominativo, 
transferível e de livre negociação. (Produção de efeito)

Art. 38. A Letra Financeira será emitida exclusi-
vamente sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema de registro e de liquidação financeira de ati-
vos autorizado pelo Banco Central do Brasil, com as 
seguintes características: (Produção de efeito)

I – a denominação Letra Financeira;
II – o nome da instituição financeira emitente;
III – o número de ordem, o local e a data de 

emissão;
IV – o valor nominal;
V – a taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a 

capitalização;
VI – a cláusula de correção pela variação cam-

bial, quando houver;
VII – outras formas de remuneração, inclusive 

baseadas em índices ou taxas de conhecimento pú-
blico, quando houver;

VIII – a cláusula de subordinação, quando houver;
IX – a data de vencimento;
X – o local de pagamento;
XI – o nome da pessoa a quem se deve pagar;
XII – a descrição da garantia real ou fidejussória, 

quando houver; 
XIII – a cláusula de pagamento periódico dos 

rendimentos, quando houver. 
§ 1o A Letra Financeira é título executivo extra-

judicial, que pode ser executado independentemente 
de protesto, com base em certidão de inteiro teor dos 
dados informados no registro, emitida pela entidade 
administradora do sistema referido no caput. 

§ 2o A Letra Financeira pode, dependendo dos 
critérios de remuneração, gerar valor de resgate infe-
rior ao valor de sua emissão. 

§ 3o A transferência de titularidade da Letra Fi-
nanceira efetiva-se por meio do sistema referido no 
caput deste artigo, que manterá registro da sequência 
histórica das negociações. 

Art. 39. A distribuição pública de Letra Financeira 
observará o disposto pela Comissão de Valores Mobi-
liários. (Produção de efeito)

Art. 40. A Letra Financeira pode ser emitida com 
cláusula de subordinação aos credores quirografários, 
preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescen-
te, se houver, na hipótese de liquidação ou falência da 
instituição emissora. (Produção de efeito)

Parágrafo único. A Letra Financeira de que trata 
o caput pode ser utilizada como instrumento de dívi-
da, para fins de composição do capital da instituição 
emissora, nas condições especificadas em regula-
mento do CMN. 

Art. 41. Incumbe ao CMN a disciplina das condi-
ções de emissão da Letra Financeira, em especial os 
seguintes aspectos: (Produção de efeito)

I – o tipo de instituição financeira autorizada à 
sua emissão;

II – a utilização de índices, taxas ou metodologias 
de remuneração;

III – o prazo de vencimento, não inferior a 1 (um) 
ano; 

IV – as condições de resgate antecipado do títu-
lo, que somente poderá ocorrer em ambiente de ne-
gociação competitivo, observado o prazo mínimo de 
vencimento; e

V – os limites de emissão, considerados em fun-
ção do tipo de instituição financeira. 

Art. 42. Aplica-se à Letra Financeira, no que não 
contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial. 
(Produção de efeito)

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil pro-
duzirá e divulgará, para acesso público por meio da 
internet, relatório anual sobre a negociação de Letras 
Financeiras, com informações sobre os mercados pri-
mário e secundário do título, condições financeiras de 
negociação, prazos, perfil dos investidores e indicado-
res de risco, quando houver.

Art. 43. As instituições financeiras podem emitir 
Certificado de Operações Estruturadas, representativo 
de operações realizadas com base em instrumentos 
financeiros derivativos, nas condições especificadas 
em regulamento do CMN. (Produção de efeito)

Seção III 
Da Concessão de Crédito ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 44. O caput do art. 1o da Lei no 11.948, de 
16 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: (Produção de efeito)

“Art. 1o Fica a União autorizada a conceder cré-
dito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, no montante de até 
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R$180.000.000.000,00 (cento e oitenta bilhões de re-
ais), em condições financeiras e contratuais a serem 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.

......................................................................” (NR) 
Art. 45. (VETADO). (Produção de efeito)

Seção IV 
Das Alterações no Programa  

Minha Casa, Minha Vida e da Criação do CNPI

Art. 46. Os arts. 6o, 11, 13, 20 e 30 da Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009, passam a vigorar com 
a seguinte redação: (Produção de efeito)

“Art. 6o  ...............................................................
I – facilitar a aquisição, produção e requalificação 

do imóvel residencial; ou
......................................................................” (NR) 
“Art. 11. O Programa Nacional de Habitação Ru-

ral – PNHR tem como finalidade subsidiar a produção 
de moradia aos agricultores familiares, definidos nos 
termos do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 
2006, e trabalhadores rurais.

......................................................................” (NR) 
“Art. 13.  .............................................................
I – facilitar a produção do imóvel residencial;

....................................................................................
§ 3o  Para definição dos beneficiários do PNHR, 

devem ser respeitadas, exclusivamente, as faixas de 
renda, não se aplicando os demais critérios estabele-
cidos no art. 3o.” (NR) 

“Art. 20.  .............................................................
§ 1o As condições e os limites das coberturas 

de que tratam os incisos I e II deste artigo serão defi-
nidos no estatuto do FGHab, que poderá estabelecer 
os casos em que será oferecida somente a cobertura 
de que trata o inciso II.

......................................................................” (NR) 
“Art. 30. As coberturas do FGHab, descritas no 

art. 20, serão prestadas às operações de financiamento 
habitacional nos casos de:

I – produção ou aquisição de imóveis novos em 
áreas urbanas;

II – requalificação de imóveis já existentes em 
áreas consolidadas no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Urbana – PNHU; ou

III – produção de moradia no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Rural – PNHR. 

§ 1o A contratação das coberturas de que trata o 
caput está sujeita às seguintes condições:

I – os valores de financiamento devem obedecer 
aos limites definidos no estatuto do Fundo;

II – a cobertura do FGHab está limitada a um úni-
co imóvel financiado por mutuário no âmbito do SFH; e

III – a previsão da cobertura pelo FGHab deve 
estar expressa em cláusula específica dos contratos 
celebrados entre os agentes financeiros e os mutuários. 

§ 2o O estatuto do FGHab definirá o prazo das 
coberturas oferecidas pelo Fundo.” (NR) 

Art. 47. Fica instituído o Cadastro Nacional de 
Pessoas Físicas e Jurídicas Impedidas de Operar 
com os Fundos e Programas Habitacionais Públicos 
ou Geridos por Instituição Pública e com o Sistema 
Financeiro da Habitação – CNPI. (Produção de efeito)

§ 1o À Caixa Econômica Federal incumbe desen-
volver, implantar, gerir, organizar e operar o CNPI, bem 
como divulgar a Relação Nacional de Pessoas Impedidas 
de Operar com os Fundos e Programas Habitacionais e 
com o Sistema Financeiro da Habitação – RNPI. 

§ 2o As instituições integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação – SFH e as que operam com os 
fundos e programas habitacionais públicos ou geridos 
por instituição pública encaminharão à Caixa Econô-
mica Federal, na forma e nos prazos estabelecidos em 
regulamento, os dados, documentos e informações 
necessários à instrução do procedimento de inclusão 
ou exclusão das pessoas físicas e jurídicas do CNPI. 

§ 3o Podem ser incluídos no CNPI, na forma do 
regulamento, por se recusarem a assumir o ônus da 
recuperação do imóvel que, previamente vistoriado, 
acuse vício de construção, ou por não cumprirem suas 
obrigações contratuais no tocante a prazos estabele-
cidos para entrega da obra:

I – o construtor, seja pessoa física ou jurídica, 
bem como seus sócios e diretores, e os responsáveis 
técnicos pela empresa ou pela obra; ou 

II – a sociedade construtora, no caso das socie-
dades regidas pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, bem como seus diretores e acionistas con-
troladores, e os responsáveis técnicos pela empresa 
ou pela obra. 

§ 4o Salvo disposição contratual em contrário, os 
nomes dos avalistas ou fiadores de operação de finan-
ciamento habitacional não serão incluídos no CNPI. 

§ 5o Ficam impedidas de operar com os fundos 
e programas habitacionais públicos ou geridos por 
instituição pública e com o SFH, além das pessoas 
incluídas no CNPI na forma do § 3o, as empresas que 
possuam como sócio, diretor, acionista controlador ou 
responsável técnico pessoa física incluída no CNPI. 

§ 6o O impedimento previsto no § 5o abrange 
qualquer forma de operação que envolva recursos do 
SFH ou dos fundos e programas habitacionais públicos 
ou de gestão pública. 

§ 7o Fica extinta a Relação de Pessoas Impedidas 
de Operar com o SFH – RPI, devendo os registros nela 
existentes ser transferidos para o CNPI. 
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§ 8o A regulamentação do CNPI ficará a cargo 
do Conselho Monetário Nacional – CMN.

Seção V
Das Taxas e Demais Disposições
Art. 48. É instituída a Taxa de Fiscalização dos 

Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização 
e de Previdência Complementar Aberta. (Produção 
de efeito)

Art. 49. Considera-se, para fins desta Lei: (Pro-
dução de efeito)

I – prêmio retido: prêmio emitido menos as res-
tituições e as cessões de risco;

II – sinistro retido: sinistro total menos os sinistros 
correspondentes a cessões de risco; e

III – provisão técnica: montante detido pelo se-
gurador ou ressegurador visando a garantir os riscos 
assumidos no contrato. 

Art. 50. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de 
que trata esta Seção é o exercício do poder de polícia 
atribuído à Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. (Produção de efeito)

Art. 51. São contribuintes da Taxa de Fiscaliza-
ção de que trata esta Seção as sociedades segura-
doras, resseguradores locais e admitidos, sociedades 
de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar. (Produção de efeito)

§ 1o Excetuam-se do disposto no caput as socie-
dades seguradoras que operam seguro saúde. 

§ 2o Incluem-se no caput as sociedades coope-
rativas autorizadas a operar em seguros privados, na 
forma estabelecida na legislação em vigor. 

Art. 52. Os valores da Taxa de Fiscalização, ex-
pressos em reais, apuram-se com base na tabela 
constante do Anexo I. (Produção de efeito)

Parágrafo único. Para efeito do enquadramento 
nas faixas indicadas na tabela do Anexo I, a Base de 
Cálculo da Taxa de Fiscalização – BCTF corresponde 
à margem de solvência na forma abaixo:

I – para as sociedades seguradoras que operam 
com seguro de pessoas – produtos de vida de acu-
mulação: 8% (oito por cento) do total das provisões 
técnicas e fundos relacionados aos seguros de vida 
caracterizados como produtos de acumulação soma-
dos, no caso dos demais seguros de pessoas, ao maior 
dos 2 (dois) valores abaixo:

a) 20% (vinte por cento) do total dos prêmios re-
tidos dos 12 (doze) meses anteriores; ou

b) 33% (trinta e três por cento) da média anual dos 
sinistros retidos dos 36 (trinta e seis) meses anteriores;

II – para as seguradoras que operam com se-
guros de danos, o maior dos 2 (dois) valores abaixo:

a) 20% (vinte por cento) do total dos prêmios re-
tidos dos 12 (doze) meses anteriores; ou

b) 33% (trinta e três por cento) da média anual dos 
sinistros retidos dos 36 (trinta e seis) meses anteriores;

III – para as sociedades seguradoras que operam 
simultaneamente com seguros de danos e pessoas: o 
somatório dos valores dos incisos I e II;

IV – para as sociedades seguradoras e as entida-
des abertas de previdência complementar que operam 
previdência complementar aberta: 8% (oito por cento) 
do total das provisões técnicas e fundos relacionados 
aos planos de previdência;

V – para as sociedades de capitalização: 8% (oito 
por cento) do total das provisões técnicas;

VI – para efeito de enquadramento nas faixas 
indicadas na tabela constante do Anexo I, a margem 
de solvência dos resseguradores locais será calcula-
da pela soma dos resultados obtidos nos incisos I e II; 

VII – para os resseguradores admitidos, fica es-
tabelecido valor de taxa única, conforme tabela cons-
tante do Anexo I.

Art. 53. A Taxa de Fiscalização de que trata esta 
Seção será recolhida trimestralmente até o último dia 
útil do primeiro decêndio dos meses de janeiro, abril, 
julho e outubro de cada ano. (Produção de efeito)

Parágrafo único. Para apuração da Taxa de Fisca-
lização devida, serão obedecidos os seguintes critérios:

I – no mês de janeiro, a apuração será feita com 
base nas demonstrações financeiras encerradas em 
30 de junho do exercício anterior;

II – nos meses de abril e julho, a apuração será 
feita com base nas demonstrações financeiras en-
cerradas em 31 de dezembro do exercício anterior; e

III – no mês de outubro, a apuração será feita 
com base nas demonstrações financeiras encerradas 
em 30 de junho do exercício corrente.

Art. 54. Os contribuintes não enquadrados nos cri-
térios desta Lei recolherão a Taxa de Fiscalização com 
base na menor faixa de cada ramo ou atividade em que 
estiverem autorizados a operar. (Produção de efeito)

Art. 55. A Taxa de Fiscalização não recolhida no 
prazo fixado será acrescida de juros e multa de mora, 
calculados nos termos da legislação federal aplicável 
aos tributos federais. (Produção de efeito)

Art. 56. Os débitos referentes à Taxa de Fisca-
lização serão inscritos em Dívida Ativa e executados 
judicialmente pela Procuradoria Federal junto à Susep. 
(Produção de efeito)

Art. 57. Os débitos relativos à Taxa de Fiscaliza-
ção podem ser parcelados, a juízo do Conselho Diretor 
da Susep, de acordo com os mesmos critérios do par-
celamento ordinário de tributos federais estabelecidos 
no art. 37-B da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002. 
(Produção de efeito)
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Art. 58. A Taxa de Fiscalização de que trata esta 
Seção será recolhida ao Tesouro Nacional, em conta 
vinculada à Susep, mediante Guia de Recolhimento 
da União – GRU, por intermédio de estabelecimento 
bancário integrante da rede credenciada. (Produção 
de efeito)

Art. 59. A Taxa de Serviços Metrológicos, insti-
tuída pelo art. 11 da Lei no 9.933, de 20 de dezembro 
de 1999, passa a vigorar com os valores constantes 
do Anexo II desta Lei. (Produção de efeito)

Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na 
fonte, de 1o de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 
2015, os valores pagos, creditados, entregues, empre-
gados ou remetidos para pessoa física ou jurídica resi-
dente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertu-
ra de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas 
residentes no País, em viagens de turismo, negócios, 
serviço, treinamento ou missões oficiais.

§ 1o A isenção de que trata o caput deste ar-
tigo é sujeita ao limite global das remessas de até 
R$20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, sendo esse valor 
sujeito aos limites e condições a que se refere o § 3o.

§ 2o Em relação às agências de viagem, o li-
mite de que trata o § 1o passa a ser de, no máximo, 
R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês por passageiro, 
observado o disposto no § 3o.

§ 3o O Poder Executivo disporá sobre os limites, 
a quantidade de passageiros e as condições para uti-
lização da isenção, conforme o tipo de gasto custeado.

§ 4o Salvo se atendidas as condições do art. 26, o 
disposto neste artigo não se aplica ao caso de benefici-
ário residente ou domiciliado em país ou dependência 
com tributação favorecida ou beneficiada por regime 
fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 61. Os atos concessórios de drawback cujos 
prazos máximos tenham sido prorrogados nos termos 
do art. 4o do Decreto-Lei no 1.722, de 3 de dezembro 
de 1979, com vencimento em 2010, ou nos termos 
do art. 13 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, 
poderão, em caráter excepcional, ser objeto de nova 
prorrogação por período de 1 (um) ano. (Vide Lei nº 
12.453, de 2011)

Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 74.  .............................................................
....................................................................................

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cin-
quenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de 
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 
será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressar-

cimento obtido com falsidade no pedido apresentado 
pelo sujeito passivo.

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, 
sobre o valor do crédito objeto de declaração de com-
pensação não homologada, salvo no caso de falsidade 
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)

Art. 63. É a União autorizada a conceder crédito 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., no montante de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), em condi-
ções financeiras e contratuais a serem definidas pelo 
Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Para a cobertura do crédito de que 
trata o caput, a União poderá emitir, sob a forma de co-
locação direta, em favor do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas 
características serão definidas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, devendo ser respeitada a equivalência econô-
mica dos títulos com o valor previsto no caput. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 513, de 2010)

Parágrafo único. Para a cobertura do crédito de 
que trata o caput, a União poderá emitir, sob a forma 
de colocação direta, em favor do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, 
cujas características serão definidas pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, devendo ser respeitada a equiva-
lência econômica dos títulos com o valor previsto no 
caput. (Incluído pela Lei nº 12.409, de 2011)

Art. 64. É a União, mediante aprovação do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, autorizada a renego-
ciar ou a estabelecer as condições financeiras e con-
tratuais de operações de crédito realizadas com o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., até o montante de 
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), visando a 
enquadrá-las como instrumento híbrido de capital e 
dívida apto a integrar o seu patrimônio de referência, 
conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 65. Poderão ser pagos ou parcelados, em até 
180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, 
os débitos administrados pelas autarquias e fundações 
públicas federais e os débitos de qualquer natureza, 
tributários ou não tributários, com a Procuradoria-
-Geral Federal.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos crédi-
tos constituídos ou não, inscritos ou não como dívida 
ativa das autarquias e fundações, mesmo em fase de 
execução fiscal já ajuizada.

§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, 
poderão ser pagas ou parceladas as dívidas vencidas 
até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou 
jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigi-
bilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida 
ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de 
execução fiscal já ajuizada, assim considerados:
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I – os débitos de qualquer natureza, tributários 
ou não, inscritos em dívida ativa no âmbito da Procu-
radoria-Geral Federal e os que não estejam inscritos 
em dívida ativa perante as autarquias e fundações 
públicas federais;

II – os demais débitos de qualquer natureza, tri-
butários ou não, com as autarquias e fundações.

§ 3o Observados o disposto nesta Lei e os requisi-
tos e as condições estabelecidos em ato da Advocacia-
-Geral da União, a ser editado no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias a partir da data de publicação desta Lei, 
os débitos a que se refere este artigo poderão ser pa-
gos ou parcelados da seguinte forma:

I – pagos à vista, com redução de 100% (cem 
por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% 
(quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta 
e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem 
por cento) sobre o valor do encargo legal;

II – parcelados em até 30 (trinta) prestações 
mensais, com redução de 90% (noventa por cento) 
das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco 
por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) 
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre 
o valor do encargo legal;

III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das 
multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) 
das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos ju-
ros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor 
do encargo legal;

IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) pres-
tações mensais, com redução de 70% (setenta por 
cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte 
e cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por 
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) 
sobre o valor do encargo legal; ou

V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) pres-
tações mensais, com redução de 60% (sessenta por 
cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vin-
te por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por 
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) 
sobre o valor do encargo legal.

§ 4o Os débitos não tributários pagos ou parce-
lados na forma dos incisos I a V do § 3o deste artigo 
terão como definição de juros de mora, para todos os 
fins desta Lei, o montante total de correção e juros 
estabelecidos na legislação aplicável a cada tipo de 
débito objeto de pagamento ou parcelamento.

§ 5o O requerimento do parcelamento abrange os 
débitos de que trata este artigo, incluídos, a critério do 
optante, no âmbito de cada um dos órgãos.

§ 6o Observado o disposto nesta Lei, a dívida ob-
jeto do parcelamento será consolidada na data de seu 

requerimento e dividida pelo número de prestações que 
forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos 
§§ 2o e 3o deste artigo, não podendo cada prestação 
mensal ser inferior a:

I – R$50,00 (cinquenta reais), no caso de pes-
soa física; e

II – R$100,00 (cem reais), no caso de pessoa 
jurídica.

§ 7o  (VETADO).
§ 8o (VETADO).
§ 9o A manutenção em aberto de 3 (três) parce-

las, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando 
pagas todas as demais, implicará, após comunicação 
ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamen-
to e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança.

§ 10. As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias 
de atraso não configurarão inadimplência para os fins 
previstos no § 9o deste artigo.

§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamen-
to previsto neste artigo deverá indicar pormenorizada-
mente, no respectivo requerimento de parcelamento, 
quais débitos deverão ser nele incluídos.

§ 12. Na hipótese de rescisão do parcelamento 
com o cancelamento dos benefícios concedidos:

I – será efetuada a apuração do valor original do 
débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a 
data da rescisão;

II – serão deduzidas do valor referido no inciso I 
deste parágrafo as parcelas pagas, com acréscimos 
legais até a data da rescisão.

§ 13. A pessoa física responsabilizada pelo não 
pagamento ou recolhimento de tributos devidos pela 
pessoa jurídica poderá efetuar, nos mesmos termos e 
condições previstos nesta Lei, em relação à totalidade 
ou à parte determinada dos débitos:

I – pagamento;
II – parcelamento, desde que com anuência da 

pessoa jurídica, nos termos a serem definidos em re-
gulamento.

§ 14. Na hipótese do inciso II do § 13 deste artigo:
I – a pessoa física que solicitar o parcelamento 

passará a ser solidariamente responsável, juntamente 
com a pessoa jurídica, em relação à dívida parcelada;

II – é suspenso o julgamento na esfera admi-
nistrativa.

§ 15. Na hipótese de rescisão do parcelamen-
to previsto no inciso II do § 13 deste artigo, a pessoa 
jurídica será intimada a pagar o saldo remanescente, 
calculado na forma do § 12 deste artigo.

§ 16. A opção pelos parcelamentos de que tra-
ta esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição 
de contribuinte ou de responsável, e por ele indicados 
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para compor os referidos parcelamentos, configura 
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 
e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Có-
digo de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo 
à aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei.

§ 17. São dispensados os honorários advocatícios 
em razão da extinção da ação na forma deste artigo.

§ 18. A opção pelo pagamento à vista ou pelos 
parcelamentos de débitos de que trata esta Lei deverá 
ser efetivada até o último dia útil do sexto mês subse-
quente ao da publicação desta Lei.

§ 19. As pessoas que se mantiverem ativas no 
parcelamento de que trata este artigo poderão amor-
tizar seu saldo devedor com as reduções de que trata 
o inciso I do § 3o deste artigo, mediante a antecipação 
no pagamento de parcelas.

§ 20. O montante de cada amortização de que 
trata o § 19 deste artigo deverá ser equivalente, no 
mínimo, ao valor de 12 (doze) parcelas.

§ 21. A amortização de que trata o § 19 deste 
artigo implicará redução proporcional da quantidade 
de parcelas vincendas.

§ 22. A inclusão de débitos nos parcelamentos 
de que trata esta Lei não implica novação de dívida.

§ 23. As reduções previstas neste artigo não 
são cumulativas com outras previstas em lei e serão 
aplicadas somente em relação aos saldos devedores 
dos débitos.

§ 24. Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa, de mora e de ofício, de juros de mora 
ou de encargos legais em percentuais diversos dos 
estabelecidos neste artigo, prevalecerão os percen-
tuais nela referidos, aplicados sobre os respectivos 
valores originais.

§ 25. O saldo dos depósitos existentes, em es-
pécie ou em instrumentos da dívida pública federal, 
exceto precatórios, vinculados aos débitos a serem 
pagos ou parcelados nos termos deste artigo será au-
tomaticamente convertido em renda das respectivas 
autarquias e fundações, após aplicação das reduções 
sobre o valor atualizado do depósito para o pagamento 
à vista ou parcelamento.

§ 26. Na hipótese em que o saldo exceda ao valor 
do débito após a consolidação de que trata este arti-
go, o saldo remanescente será levantado pelo sujeito 
passivo, caso não haja outro crédito tributário ou não 
tributário vencido e exigível em face do sujeito passivo. 

§ 27. Na hipótese de depósitos ou garantias de 
instrumentos da dívida pública federal, exceto precató-
rios, o órgão credor os recepcionará pelo valor reconhe-
cido por ele como representativo de valor real ou pelo 
valor aceito como garantia pelo mesmo órgão credor.

§ 28. No cálculo dos saldos em espécie existen-
tes na data de adesão ao pagamento ou parcelamento 
previstos neste artigo, serão excluídos os juros remu-
neratórios sobre débitos cuja exigibilidade tenha sido 
suspensa por meio do referido depósito e que não te-
nham incidência de multa ou juros de mora.

§ 29. Para fins de determinação do saldo dos de-
pósitos a serem levantados após a dedução dos débi-
tos consolidados, se o sujeito passivo tiver efetivado 
tempestivamente apenas o depósito do principal, será 
deduzido o principal acrescido de valor equivalente ao 
que decorreria da incidência de multas de mora e juros 
de mora, observada a aplicação das reduções e dos 
demais benefícios previstos neste artigo.

§ 30. A Advocacia-Geral da União expedirá nor-
mas que possibilitem, se for o caso, a revisão dos 
valores dos débitos consolidados para o efeito do dis-
posto no § 29.

§ 31. Os parcelamentos requeridos na forma e 
nas condições de que trata este artigo:

I – não dependem de apresentação de garantia 
ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver 
penhora em execução fiscal ajuizada; e

II – no caso de débito inscrito em dívida ativa, 
abrangerão inclusive os encargos legais que forem de-
vidos, sem prejuízo da dispensa prevista neste artigo.

§ 32. O disposto neste artigo não se aplica ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial -INMETRO.

§ 33. As pessoas jurídicas que se encontrem 
inativas desde o ano-calendário de 2009 ou que esti-
verem em regime de liquidação ordinária, judicial ou 
extrajudicial, ou em regime de falência, que optaram 
pelo pagamento ou parcelamento dos débitos, nos 
termos deste artigo, poderão compensar os débitos 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
apurados em razão da concessão do benefício de re-
dução dos valores de multas, juros de mora e encargo 
legal, em decorrência do disposto no § 3o deste artigo, 
respectivamente, com a utilização de prejuízo fiscal e 
da base de cálculo negativa da CSLL, próprios, acu-
mulados de exercícios anteriores, sendo que o valor 
a ser utilizado será determinado mediante a aplicação 
da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
montante do prejuízo fiscal e de 9% (nove por cento) 
sobre a base de cálculo negativa da CSLL. (Incluído 
pela Lei nº 12.402, de 2011)

§ 34. Para fins do disposto no § 33, a pessoa 
jurídica inativa que retornar à atividade antes de 31 
de dezembro de 2013 deverá recolher os valores re-
ferentes ao IRPJ e à CSLL objeto da compensação 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL260



47710 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

com todos os encargos legais e recompor o prejuízo 
fiscal do IRPJ e a base de cálculo negativa da CSLL 
correspondentes. (Incluído pela Lei nº 12.402, de 2011)

§ 35. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
disciplinará o disposto nos §§ 33 e 34. (Incluído pela 
Lei nº 12.402, de 2011)

Art. 66. (VETADO).
Art. 67. O art. 2o da Lei no 5.615, de 13 de outu-

bro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:

“Art. 2o  É dispensada a licitação para a contrata-
ção do Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos 
órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação 
de serviços de tecnologia da informação considerados 
estratégicos, relacionados com as atividades de sua 
especialização.

§ 1o Ato do Ministro de Estado da Fazenda especi-
ficará os serviços estratégicos do Ministério da Fazenda 
e ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão especificará os serviços estratégicos 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2o Ao Serpro é vedada a subcontratação de 
outras empresas para que prestem os serviços estra-
tégicos a que se refere este artigo.

§ 3o Os atos de contratação dos demais serviços 
de tecnologia da informação, não especificados como 
serviços estratégicos, seguirão as normas gerais de 
licitações e contratos.

§ 4o O disposto neste artigo não constitui óbice 
a que todos os órgãos e entidades da administração 
pública venham a contratar serviços com o Serpro, 
mediante prévia licitação ou contratação direta que ob-
serve as normas gerais de licitações e contratos.” (NR)

Art. 68. A Lei no 5.615, de 13 de outubro de 1970, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2o-A e 
2o-B:

“Art. 2o-A. Os serviços estratégicos executados 
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – 
SERPRO, contratados na forma do art. 2o desta Lei, 
terão o valor de sua remuneração fixado conforme 
metodologia estabelecida em ato do Ministro de Es-
tado da Fazenda.”

“Art. 2o-B. É o Serpro autorizado a aplicar a dispo-
nibilidade de sua capacidade técnica e operacional na 
execução de serviços que venham a ser contratados 
com outros órgãos e entidades, desde que garantida 
a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos 
dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.”

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 
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 encar-
gos adicionais 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;
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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 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 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 
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.

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 
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 
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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 adi-
cional;

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 de-
correntes das disposições deste artigo referentes às 
operações 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.

Art. 71. São remitidas as dívidas referentes às 
operações de crédito rural do Grupo ‘B’ do Pronaf con-
tratadas até 31 de dezembro de 2004 com recursos 
do orçamento geral da União ou dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste, efetuadas com risco da União ou dos 
respectivos Fundos, cujo valor contratado por mutuário 
tenha sido de até R$ 1.000,00 (mil reais).

§ 1o Para fins de enquadramento na remissão de 
que trata o caput deste artigo, no caso de operações 
de crédito rural grupais ou coletivas, o valor conside-
rado por mutuário será obtido pelo resultado da divi-
são do valor contratado da operação pelo número de 
mutuários constantes da cédula de crédito.

§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às opera-
ções nele enquadradas que tenham sido renegociadas 
ao amparo de legislação específica, inclusive àquelas 
efetuadas por meio de resoluções do Conselho Mone-
tário Nacional – CMN.

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo às opera-
ções nele enquadradas que tenham sido inscritas ou 
estejam em processo de inscrição na Dívida Ativa da 
União – DAU.

§ 4o A remissão de que trata este artigo é limitada 
ao saldo devedor existente na data de promulgação 
desta Lei, não cabendo devolução de recursos aos 
mutuários que já tenham efetuado o pagamento total 
ou parcial das operações.

§ 5o São a União e os Fundos Constitucionais 
de Financiamento autorizados a assumir os ônus de-
correntes das disposições deste artigo referentes às 
operações realizadas com os respectivos recursos.

Art. 72. É autorizada a concessão de rebate de 
60% (sessenta por cento) sobre o saldo devedor atuali-
zado pelos encargos financeiros contratuais aplicáveis 
para a situação de normalidade, excluídos os bônus, 
para a liquidação, até 30 de novembro de 2011, das 
operações de crédito rural do Grupo ‘B’ do Pronaf con-
tratadas entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro 
de 2006, com recursos do orçamento geral da União 
ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste, efetuadas com risco 
da União ou dos respectivos Fundos, cujo valor con-
tratado por mutuário tenha sido de até R$1.500,00 (mil 
e quinhentos reais).

§ 1o Para fins de enquadramento na concessão 
do rebate de que trata o caput deste artigo, no caso de 
operações de crédito rural grupais ou coletivas, o valor 
considerado por mutuário será obtido pelo resultado da 
divisão do saldo devedor da operação pelo número de 
mutuários constantes da cédula de crédito.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às opera-
ções nele enquadradas que tenham sido renegociadas 
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ao amparo de legislação específica, inclusive àquelas 
efetuadas por meio de resoluções do CMN.

§ 3o O rebate previsto neste artigo substitui os 
rebates e os bônus de adimplência contratuais, inclu-
sive nos casos previstos no § 2o deste artigo.

§ 4o São a União e os Fundos Constitucionais 
de Financiamento autorizados a assumir os ônus de-
correntes das disposições deste artigo referentes às 
operações realizadas com os respectivos recursos.

Art. 73. O CMN poderá definir normas comple-
mentares para a operacionalização do disposto nos 
arts. 69, 70, 71 e 72 desta Lei.

Art. 74. O art. 7o da Lei no 9.126, de 10 de novem-
bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o  Os bancos administradores aplicarão 10% 
(dez por cento) dos recursos dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste para financiamento a assentados e a 
colonos nos programas oficiais de assentamento, co-
lonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
bem como a beneficiários do Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária, instituído pela Lei Complementar no 
93, de 4 de fevereiro de 1998.

§ 1o Os contratos de financiamento de projetos 
de estruturação inicial dos assentados, colonos ou be-
neficiários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
a que se refere o caput deste artigo, ainda não bene-
ficiados com crédito direcionado exclusivamente para 
essa categoria de agricultores, serão realizados por 
bancos oficiais federais com risco para o respectivo 
Fundo Constitucional, observadas as condições defi-
nidas pelo Conselho Monetário Nacional para essas 
operações de crédito.

§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o aos contratos de 
financiamento de projetos de estruturação complemen-
tar daqueles assentados, colonos ou beneficiários do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária já contemplados 
com crédito da espécie, cujo valor financiável se limita 
ao diferencial entre o saldo devedor atual da operação 
e o teto vigente para essas operações de crédito, con-
forme deliberação do Conselho Monetário Nacional.

§ 3o Para efeito do cumprimento do percentual 
de que trata o caput deste artigo, poderão ser com-
putados os recursos destinados a financiamentos de 
investimento para agricultores familiares enquadrados 
nos critérios definidos pela Lei no 11.326, de 24 de ju-
lho de 2006, regulamentados pelo Conselho Monetário 
Nacional, conforme programação anual proposta pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde que os 
financiamentos contemplem as seguintes finalidades:

I – regularização e adequação ambiental dos es-
tabelecimentos rurais, reflorestamento, recuperação 

ou regeneração de áreas degradadas ou formação ou 
melhoria de corredores ecológicos entre áreas priori-
tárias para conservação da biodiversidade;

II – implantação de infraestrutura hídrica e de 
atividades produtivas adequadas à convivência com 
o semiárido;

III – pagamento dos serviços de assistência téc-
nica e extensão rural e remuneração da mão de obra 
familiar para implantação das atividades referentes 
às finalidades constantes dos incisos I e II deste pa-
rágrafo; e

IV – outras, a serem definidas pelo Conselho 
Monetário Nacional.

§ 4o Os financiamentos concedidos na forma 
deste artigo terão os encargos financeiros ajustados 
para não exceder o limite de 12% a.a. (doze por cento 
ao ano) e redutores de até 50% (cinquenta por cento) 
sobre as parcelas da amortização do principal e so-
bre os encargos financeiros, durante todo o prazo de 
vigência da operação, conforme condições definidas 
pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 5o Os agentes financeiros apresentarão ao Mi-
nistério da Integração Nacional e ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, integrante da 
estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
demonstrativos dos valores que vierem a ser imputa-
dos aos Fundos Constitucionais em função do disposto 
neste artigo.” (NR)

Art. 75. Os arts. 1o e 2o da Lei no 11.110, de 25 de 
abril de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o parágrafo único do art. 2o para § 1o:

“Art. 1o  ...............................................................
....................................................................................

§ 4o São recursos destinados ao Programa Na-
cional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO 
os provenientes:

I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;
II – da parcela dos recursos de depósitos à vista 

destinados ao microcrédito, de que trata o art. 1o da 
Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003;

III – do orçamento geral da União ou dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento, somente quando 
forem alocados para operações de microcrédito pro-
dutivo rural efetuadas com agricultores familiares no 
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF;

IV – de outras fontes alocadas para o PNMPO 
pelas instituições financeiras ou instituições de micro-
crédito produtivo orientado, de que tratam os §§ 5o e 
6o deste artigo, respectivamente.

§ 5o  ....................................................................
....................................................................................
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III – com fontes alocadas para as operações de 
microcrédito produtivo rural efetuadas com agriculto-
res familiares no âmbito do Pronaf, para as instituições 
autorizadas a operar com esta modalidade de crédito.

......................................................................” (NR)
“Art. 2o  ........................................................................

§ 1o  ....................................................................
§ 2o As operações de microcrédito produtivo rural 

efetuadas no âmbito do Pronaf com agricultores fami-
liares enquadrados na Lei no 11.326, de 24 de julho de 
2006, desde que obedeçam à metodologia definida no 
§ 3o do art. 1o desta Lei, podem ser consideradas como 
microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO.

§ 3o Na operacionalização do microcrédito produ-
tivo rural de que trata o § 2o deste artigo, as instituições 
de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 
6o do art. 1o desta Lei, poderão, sob responsabilidade 
da instituição financeira mandante, prestar os seguin-
tes serviços:

I – recepção e encaminhamento à instituição fi-
nanceira de propostas de abertura de contas de de-
pósitos à vista e de poupança;

II – recepção e encaminhamento à instituição 
financeira de pedidos de empréstimos e de financia-
mentos;

III – análise da proposta de crédito e preenchi-
mento de ficha cadastral;

IV – execução de serviços de cobrança não ju-
dicial.” (NR)

Art. 76. Os arts. 2o, 6o, 12, 21, 22, 23 e 27 do 
Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946, passam 
a vigorar com a seguinte redação, renumerado-se o 
parágrafo único do art. 12 para § 1o:

“Art. 2o  A fiscalização do exercício da profissão 
contábil, assim entendendo-se os profissionais habili-
tados como contadores e técnicos em contabilidade, 
será exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que 
se refere o art. 1o.” (NR)

“Art. 6o  ...............................................................
....................................................................................

f) regular acerca dos princípios contábeis, do 
Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação 
técnica e dos programas de educação continuada; e 
editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza 
técnica e profissional.” (NR)

“Art. 12. Os profissionais a que se refere este 
Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão 
após a regular conclusão do curso de Bacharelado 
em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e 
registro no Conselho Regional de Contabilidade a que 
estiverem sujeitos.

§ 1o  ....................................................................
§ 2o Os técnicos em contabilidade já registrados 

em Conselho Regional de Contabilidade e os que ve-
nham a fazê-lo até 1o de junho de 2015 têm assegurado 
o seu direito ao exercício da profissão.” (NR)

“Art. 21. Os profissionais registrados nos Con-
selhos Regionais de Contabilidade são obrigados ao 
pagamento da anuidade.
....................................................................................

§ 2o As anuidades pagas após 31 de março se-
rão acrescidas de multa, juros de mora e atualização 
monetária, nos termos da legislação vigente.

§ 3o Na fixação do valor das anuidades devidas 
ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, serão observados os seguintes limites:

I – R$380,00 (trezentos e oitenta reais), para 
pessoas físicas;

II – R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), 
para pessoas jurídicas.

§ 4o Os valores fixados no § 3o deste artigo po-
derão ser corrigidos anualmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE.” (NR)

“Art. 22. Às empresas ou a quaisquer organi-
zações que explorem ramo dos serviços contábeis 
é obrigatório o pagamento de anuidade ao Conselho 
Regional da respectiva jurisdição.

§ 1o A anuidade deverá ser paga até o dia 31 de 
março, aplicando-se, após essa data, a regra do § 2o 
do art. 21.

......................................................................” (NR)
“Art. 23. O profissional ou a organização contábil 

que executarem serviços contábeis em mais de um Es-
tado são obrigados a comunicar previamente ao Con-
selho Regional de Contabilidade no qual são registra-
dos o local onde serão executados os serviços.” (NR)

“Art. 27. As penalidades ético-disciplinares apli-
cáveis por infração ao exercício legal da profissão são 
as seguintes:

a) multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade do exercício em curso aos infratores dos arts. 
12 e 26 deste Decreto-Lei;

b) multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes aos pro-
fissionais e de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o valor da 
anuidade do exercício em curso às empresas ou a 
quaisquer organizações contábeis, quando se tratar de 
infração dos arts. 15 e 20 e seus respectivos parágrafos;

c) multa de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor da 
anuidade do exercício em curso aos infratores de dis-
positivos não mencionados nas alíneas a e b ou para 
os quais não haja indicação de penalidade especial;
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d) suspensão do exercício da profissão, pelo perí-
odo de até 2 (dois) anos, aos profissionais que, dentro 
do âmbito de sua atuação e no que se referir à parte 
técnica, forem responsáveis por qualquer falsidade de 
documentos que assinarem e pelas irregularidades 
de escrituração praticadas no sentido de fraudar as 
rendas públicas;

e) suspensão do exercício da profissão, pelo 
prazo de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ao profissional 
com comprovada incapacidade técnica no desempenho 
de suas funções, a critério do Conselho Regional de 
Contabilidade a que estiver sujeito, facultada, porém, 
ao interessado a mais ampla defesa; 

f) cassação do exercício profissional quando 
comprovada incapacidade técnica de natureza grave, 
crime contra a ordem econômica e tributária, produção 
de falsa prova de qualquer dos requisitos para registro 
profissional e apropriação indevida de valores de clien-
tes confiados a sua guarda, desde que homologada 
por 2/3 (dois terços) do Plenário do Tribunal Superior 
de Ética e Disciplina;

g) advertência reservada, censura reservada e 
censura pública nos casos previstos no Código de Éti-
ca Profissional dos Contabilistas elaborado e aprovado 
pelos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, 
conforme previsão do art. 10 do Decreto-Lei no 1.040, 
de 21 de outubro de 1969.” (NR)

Art. 77. O Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 
1946, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 36-A:

“Art. 36-A. Os Conselhos Federal e Regionais de 
Contabilidade apresentarão anualmente a prestação 
de suas contas aos seus registrados.”

Art. 78. (VETADO).
Art. 79. O art. 28 da Lei no 10.865, de 30 de abril 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 28.  .............................................................

....................................................................................
XVIII – bens relacionados em ato do Poder Exe-

cutivo para aplicação nas Unidades Modulares de 
Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114, de 11 
de dezembro de 2009, quando adquiridos por órgãos 
da administração pública direta federal, estadual, dis-
trital e municipal.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regu-
lamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XVIII do 
caput deste artigo.” (NR)

Art. 80. (VETADO).
Art. 81. As pessoas jurídicas que, no prazo esta-

belecido no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 
de outubro de 2009, optaram pelo parcelamento dos 
débitos decorrentes do aproveitamento indevido do in-
centivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-
-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e dos oriundos da 

aquisição de matérias-primas, material de embalagem 
e produtos intermediários relacionados na Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de de-
zembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou 
como não tributados – NT, poderão liquidar os valores 
correspondentes às prestações do parcelamento com 
a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo ne-
gativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL relativos aos períodos de apuração encerrados 
até 31 de dezembro de 2009, desde que sejam:

I – próprios;
II – passíveis de compensação, na forma da le-

gislação vigente; e
III – devidamente declarados, no tempo e forma 

determinados na legislação, à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 1o (VETADO).
§ 2o O valor a ser utilizado será determinado 

mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo 
fiscal e da base de cálculo negativa, das alíquotas de 
25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), 
respectivamente.

§ 3o As prestações a serem liquidadas devem 
obedecer à ordem decrescente do seu vencimento.

§ 4o Para os fins de utilização de prejuízo fiscal 
e de base de cálculo negativa da CSLL nos termos do 
caput deste artigo, não se aplica o limite de 30% (trinta 
por cento) do lucro líquido ajustado, previsto no art. 42 
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e no art. 15 
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.

§ 5o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e a Secretaria da Receita Federal do Brasil editarão os 
atos necessários à execução do disposto neste artigo 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de 
publicação desta Lei.

Art. 82. O art. 3o da Lei no 7.940, de 20 de dezem-
bro de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 3o  ...............................................................
Parágrafo único. São isentos do pagamento da 

Taxa os analistas de valores mobiliários não sujeitos 
a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.” 
(NR)

Art. 83. Ficam excluídas as receitas provenientes 
das transferências obrigatórias de que tratam a Lei no 
11.578, de 26 de novembro de 2007, e o art. 51 da Lei 
no 11.775, de 17 de setembro de 2008, inclusive as 
já realizadas, para fins de cálculo da Receita Líquida 
Real prevista nas Leis nos 9.496, de 11 de setembro de 
1997, e 8.727, de 5 de novembro de 1993, e na Me-
dida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001.
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Art. 84. A Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4o-A:

“Art. 4o-A. O termo de ajustamento de conduta, 
para prevenir ou terminar litígios, nas hipóteses que 
envolvam interesse público da União, suas autarquias 
e fundações, firmado pela Advocacia-Geral da União, 
deverá conter:

I – a descrição das obrigações assumidas;
II – o prazo e o modo para o cumprimento das 

obrigações;
III – a forma de fiscalização da sua observância;
IV – os fundamentos de fato e de direito; e
V – a previsão de multa ou de sanção adminis-

trativa, no caso de seu descumprimento.
Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União po-

derá solicitar aos órgãos e entidades públicas federais 
manifestação sobre a viabilidade técnica, operacional 
e financeira das obrigações a serem assumidas em 
termo de ajustamento de conduta, cabendo ao Ad-
vogado-Geral da União a decisão final quanto à sua 
celebração.”

Art. 85. A inclusão em quadro em extinção da 
administração federal dos servidores civis e militares 
oriundos do ex-Território Federal de Rondônia e do 
Estado de Rondônia, de que trata o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional no 60, de 
11 de novembro de 2009, observará as disposições e 
normas estabelecidas nos arts. 86 a 102. (Regulamento)

Art. 86. Constituirão, mediante opção, quadro em 
extinção da administração federal, assegurados os 
direitos e vantagens a eles inerentes: (Regulamento)

I – os integrantes da Carreira Policial Militar e os 
servidores municipais do ex-Território de Rondônia 
que, comprovadamente, se encontravam no exercício 
regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-
-Território, na data em que foi transformado em Estado;

II – os servidores admitidos regularmente nos 
quadros do Estado de Rondônia até a data de posse 
do primeiro governador eleito – 15 de março de 1987; e

III – os servidores e os policiais militares alcan-
çados pelos efeitos do art. 36 da Lei Complementar no 
41, de 22 de dezembro de 1981.

Parágrafo único. É vedado o pagamento, a qual-
quer título, de diferenças remuneratórias.

Art. 87.  (VETADO). (Regulamento)
Art. 88. Os servidores de que trata o art. 86 desta 

Lei somente farão jus à opção pela inclusão no quadro 
em extinção da administração federal se: (Regulamento)

I – (VETADO);
II – comprovadamente, se encontravam:

a) no desempenho de suas funções no âmbito 
da administração do Estado de Rondônia ou de seus 
Municípios; ou

b) cedidos em conformidade com as disposições 
legais e regulamentares da época.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, não serão 
admitidos de forma regular nos quadros do ex-Território 
de Rondônia, do Estado de Rondônia ou dos respec-
tivos Municípios:

I – os contratados como prestadores de serviços;
II – os terceirizados;
III – os que laboravam informalmente e eram pa-

gos mediante recibo; e
IV – os ocupantes de cargos, empregos e funções 

de confiança ou em comissão, ou os que lei declare 
de livre nomeação e exoneração.

Art. 89. Para fins da inclusão no quadro em extin-
ção de que trata o art. 85 desta Lei, será considerado 
o cargo ou emprego ocupado pelo servidor na data da 
entrega do documento da opção pela inclusão em qua-
dro em extinção da administração federal e documen-
tação comprobatória dos requisitos estabelecidos por 
esta Lei, assegurados os direitos e vantagens a eles 
inerentes, inclusive as eventuais alterações remunera-
tórias decorrentes de decisões judiciais. (Regulamento)

§ 1o (VETADO).
§ 2o  (VETADO).
Art. 90. (VETADO). (Regulamento)
Art. 91. (VETADO). (Regulamento)
Art. 92. (VETADO). (Regulamento)
Art. 93. (VETADO). (Regulamento)
Art. 94. (VETADO). (Regulamento)
Art. 95. (VETADO). (Regulamento)
Art. 96.  (VETADO). (Regulamento)
Art. 97. A opção de que trata o art. 86 desta Lei 

será formalizada mediante Termo de Opção, na forma 
do regulamento. (Regulamento)

Art. 98. O Termo de Opção produzirá efeitos a 
partir da publicação do ato a que se refere o art. 97, 
quando será considerado ato irretratável. (Regulamento)

Art. 99. (VETADO). (Regulamento)
Art. 100. Após a publicação do ato a que se refere 

o art. 98, os servidores continuarão prestando serviço 
ao governo do Estado de Rondônia, na condição de 
cedidos, sem ônus para o cessionário, até que sejam 
aproveitados em órgão ou entidade da administração 
federal direta, autárquica ou fundacional. (Regulamento)

Art. 101. Haverá compensação financeira das 
contribuições previdenciárias entre o Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Estado de Ron-
dônia – IPERON, criado pela Lei Estadual no 20, de 13 
de abril de 1984, e o Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores da União, nos moldes definidos 
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pela Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999, e pelo Decreto 
no 3.112, de 6 de julho de 1999, no que se refere aos 
servidores e militares que formalizarem o Termo de 
Opção pela inclusão no referido quadro em extinção 
da administração federal.

Art. 102. (VETADO).
Art. 103. O ato de entrega dos recursos corren-

tes e de capital a outro ente da Federação, a título de 
transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, é carac-
terizado no momento da assinatura do respectivo con-
vênio ou contrato de repasse, bem como na assinatura 
dos correspondentes aditamentos de valor, e não se 
confunde com as liberações financeiras de recursos, 
que devem obedecer ao cronograma de desembolso 
previsto no convênio ou contrato de repasse.

Art. 104. As transferências obrigatórias de re-
cursos financeiros pelos órgãos e entidades da União 
aos órgãos e entidades dos Municípios para a exe-
cução de ações no âmbito do Programa Territórios 
da Cidadania – PTC, cuja execução por esses entes 
federados seja de interesse da União, observarão as 
disposições desta Lei.

Parágrafo único. As transferências obrigatórias 
referidas no caput destinam-se exclusivamente aos 
Municípios com menos de 50.000 (cinquenta mil) ha-
bitantes.

Art. 105. O Poder Executivo, por proposta do 
Comitê Gestor Nacional do PTC, discriminará as pro-
gramações do PTC a serem executadas por meio das 
transferências obrigatórias a que se refere o art. 104.

Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Na-
cional do PTC divulgar em sítio na internet a relação 
das programações de que trata o caput, bem como 
promover as atualizações devidas nessa relação, inclu-
sive no que se refere a alterações nas classificações 
orçamentárias decorrentes de lei orçamentária anual 
e seus créditos adicionais.

Art. 106. As transferências obrigatórias para a 
execução das ações do PTC são condicionadas ao 
cumprimento dos seguintes requisitos pelos Municí-
pios beneficiários, conforme constante em termo de 
compromisso:

I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases da execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do 

objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases 
programadas; e

VII – comprovação de que os recursos próprios 
para complementar a execução do objeto estão devi-

damente assegurados, salvo se o custo total do obje-
to a ser executado recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador.

§ 1o A aprovação formal pela União do termo de 
compromisso de que trata o caput é condição prévia 
para a efetivação das transferências de recursos fi-
nanceiros da União.

§ 2o Compete ao órgão ou entidade da adminis-
tração pública federal ao qual estiver consignada a 
dotação orçamentária relativa à programação prevista 
no caput do art. 105 a análise e aprovação formal do 
termo de compromisso.

§ 3o Na hipótese de as transferências obrigatórias 
serem efetivadas por intermédio de instituição ou agente 
financeiro público federal, atuando como mandatário 
da União, caberá a essas entidades a aprovação de 
que trata o § 2o deste artigo.

Art. 107. A União, por intermédio de suas unida-
des gestoras, deverá exigir da parte beneficiada pela 
transferência de recursos a comprovação da regulari-
dade de utilização das parcelas liberadas anteriormente 
com base no termo de compromisso.

Art. 108. No caso de irregularidades e descumpri-
mento pelos Municípios das condições estabelecidas 
no termo de compromisso, a União, por intermédio de 
suas unidades gestoras, suspenderá a liberação das 
parcelas previstas, bem como determinará à instituição 
financeira oficial a suspensão do saque dos valores 
da conta vinculada do Município, até a regularização 
da pendência.

§ 1o A utilização dos recursos em desconformida-
de com o termo de compromisso ensejará obrigação 
de o Município beneficiado devolvê-los devidamente 
atualizados com base na variação da Taxa Referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do 
mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido 
esse montante de 1% (um por cento) no mês de efe-
tivação da devolução dos recursos à Conta Única do 
Tesouro Nacional.

§ 2o Para fins de efetivação da devolução dos 
recursos à União, a parcela de atualização referente 
à variação da Selic será calculada proporcionalmente 
à quantidade de dias compreendida entre a data da 
liberação da parcela para o beneficiário e a data de 
efetivo crédito, na Conta Única do Tesouro Nacional, 
do montante devido pelo Município.

§ 3o A União, por intermédio de suas unidades 
gestoras, notificará o Município cuja utilização dos 
recursos transferidos for considerada irregular para 
que apresente justificativa no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 4o Caso não aceitas as razões apresentadas 
pelo Município, a unidade gestora concederá prazo de 
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30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, findo 
o qual encaminhará denúncia ao Tribunal de Contas 
da União.

Art. 109. Sem prejuízo das atribuições do Tri-
bunal de Contas da União, a fiscalização quanto à 
regularidade da aplicação dos recursos financeiros 
transferidos com base nesta Lei é de competência da 
Controladoria-Geral da União e das unidades gesto-
ras da União perante as quais forem apresentados os 
termos de compromisso.

Art. 110. As entidades da área de saúde certifica-
das até o dia imediatamente anterior ao da publicação 
da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que pres-
tam serviços assistenciais de saúde não remunerados 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS a trabalhadores 
ativos e inativos e respectivos dependentes econômi-
cos, decorrentes do estabelecido em Norma Coletiva 
de Trabalho, desde que, simultaneamente, destinem no 
mínimo 20% (vinte por cento) do valor total das isen-
ções de suas contribuições sociais em serviços, com 
universalidade de atendimento, a beneficiários do SUS, 
mediante pacto do gestor do local, terão concedida a 
renovação, na forma do regulamento.

Art. 111. O parágrafo único do art. 6o da Lei no 
12.029, de 15 de setembro de 2009, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6o  ...............................................................
Parágrafo único. A implantação da UFFS é sujeita 

à existência de dotação específica no orçamento da 
União, podendo o Poder Executivo, mediante decreto, 
transpor, remanejar, transferir, total ou parcialmente, 
dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentá-
ria de 2010 e em créditos adicionais da universidade 
tutora, mantida a estrutura programática, expressa por 
categoria de programação, conforme definido no § 1o 
do art. 5o da Lei no 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, as-
sim como o respectivo detalhamento por esfera orça-
mentária, grupos de natureza de despesa, fontes de 
recursos, modalidades de aplicação e identificadores 
de uso e de resultado primário.” (NR)

Art. 112. O parágrafo único do art. 6o da Lei no 
12.189, de 12 de janeiro de 2010, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 6o  ...............................................................
Parágrafo único. A implantação da Unila é sujeita 

à existência de dotação específica no orçamento da 
União, podendo o Poder Executivo, mediante decreto, 
transpor, remanejar, transferir, total ou parcialmente, 
dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentá-
ria de 2010 e em créditos adicionais da universidade 
tutora, mantida a estrutura programática, expressa por 
categoria de programação, conforme definido no § 1o 

do art. 5o da Lei no 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, as-
sim como o respectivo detalhamento por esfera orça-
mentária, grupos de natureza de despesa, fontes de 
recursos, modalidades de aplicação e identificadores 
de uso e de resultado primário.” (NR)

Art. 113. São alterados os limites da Floresta Na-
cional do Bom Futuro, unidade de conservação fede-
ral criada pelo Decreto no 96.188, de 21 de junho de 
1988, conforme o memorial descritivo previsto no art. 
114 desta Lei, passando a área desta unidade de con-
servação dos atuais cerca de 280.000 ha (duzentos e 
oitenta mil hectares) para cerca de 97.357 ha (noven-
ta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete hectares).

§ 1o É a União autorizada a doar ao Estado de 
Rondônia os imóveis rurais de sua propriedade inseri-
dos na área originária e desafetada da Floresta Nacional 
do Bom Futuro, com exceção daqueles relacionados 
nos incisos II a XI do art. 20 da Constituição Federal, 
com a condição de que sejam criadas, no perímetro 
desafetado, uma Área de Proteção Ambiental – APA 
e uma Floresta Estadual.

§ 2o A Floresta Estadual de que trata o § 1o des-
te artigo deverá ser organizada de forma a conservar 
os fragmentos florestais existentes, admitindo-se sua 
divisão em blocos, com formação de corredores ecoló-
gicos que garantam a conservação da biodiversidade.

Art. 114. A Floresta Nacional do Bom Futuro passa 
a ter seus limites descritos pelo seguinte memorial, pro-
duzido a partir da base de dados digital do Sistema de 
Proteção da Amazônia – SIPAM, em escala 1:20.000 – 
Estradas; e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
de Rondônia – SEDAM, em escala 1:100.000 – Cursos 
d’água: Inicia-se no Ponto 1 (P1) de coordenadas ge-
ográficas aproximadas (cga) 9o 26’ 43,99”S e 64o 19’ 
07,53”W, localizado na margem direita do rio Branco; 
daí, segue em linha reta em sentido leste, com distância 
aproximada de 47.805 m, passando pelo limite sul da 
Terra Indígena Karitiana até P2, com cga 9o 26’ 45,6”S 
e 63o 52’ 58,8”W; daí segue por uma linha reta em sen-
tido norte com distância aproximada de 14.852 m, pelo 
limite leste da Terra Indígena Karitiana até P3, com cga 
9o 18’ 45,5”S e 63o 52’ 58,6”W; daí segue pelo limite 
leste da Terra Indígena Karitiana, conforme descrito no 
Decreto no 93.068, de 6 de agosto de 1986, passando 
pelos pontos com as seguintes cga: P4 (9o 18’ 39,6”S; 
63o 52’ 48”W), P5 (9o 18’ 32,4”S; 63o 52’ 48”W), P6 (9o 
18’ 28,8”S; 63o 52’ 51,6”W), P7 (9o 18’ 21,6”S; 63o 52’ 
48”W), P8 (9o 18’ 18”S; 63o 52’ 48”W), P9 (9o 18’ 14,4”S; 
63o 52’ 51,6”W), P10 (9o 18’ 07,2”S; 63o 52’ 44,4”W), 
P11 (9o 18’ 00”S; 63o 52’ 44,4”W), P12 (9o 17’ 56,4”S; 
63o 52’ 48”W), P13 (9o 17’ 49,2”S; 63o 52’ 48”W), P14 
(9o 17’ 45,6”S; 63o 52’ 40,8”W), P15 (9o 17’ 42”S; 63o 
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52’ 33,6”W), P16 (9o 17’ 31,2”S; 63o 52’ 33,6”W), P17 
(9o 17’ 27,6”S; 63o 52’ 30”W), P18 (9o 17’ 20,4”S; 63o 
52’ 30”W), P19 (9o 17’ 16,8”S; 63o 52’ 26,4”W), P20 
(9o 17’ 06”S; 63o 52’ 30”W), P21 (9o 16’ 58,8”S; 63o 52’ 
26,4”W), P22 (9o 16’ 58,8”S; 63o 52’ 19,2”W), P23 (9o 
16’ 48”S; 63o 52’ 19,2”W), P24 (9o 16’ 40,8”S; 63o 52’ 
22,8”W), P25 (9o 16’ 26,4”S; 63o 52’ 26,4”W), P26 (9o 
16’ 15,6”S; 63o 52’ 22,8”W), P27 (9o 16’ 04,8”S; 63o 52’ 
19,2”W), P28 (9o 15’ 50,4”S; 63o 52’ 33,6”W), P29 (9o 
15’ 54”S; 63o 52’ 40,8”W), P30 (9o 15’ 50,4”S; 63o 52’ 
48”W), P31 (9o 15’ 43,2”S; 63o 52’ 55,2”W), P32 (9o 15’ 
35,6”S; 63o 52’ 57,6”W); daí segue em linha reta em 
sentido norte, com distância aproximada de 4.261 m, 
pelo limite leste da Terra Indígena Karitiana até P33, 
com cga 9o 13’ 19,2”S; 63o 52’ 57,2”W; daí segue em 
linha reta em sentido leste, com distância aproxima-
da de 5.153 m até P34, com cga 9o 13’ 20”S; 63o 50’ 
08”W; daí segue em linha reta em sentido norte, com 
distância aproximada de 12.500 m até P35, situado na 
margem esquerda do Igarapé João Ramos, com cga 9o 
06’ 33”S; 63o 50’ 08”W; daí segue por este igarapé, em 
sua margem esquerda no sentido da montante, limite 
com a Gleba Baixo Candeias e Igarapé Três Casas 
até a sua nascente, no P36, com cga 9o 12’ 16”S; 63o 
48’ 29”W; daí segue em linha reta no sentido sudeste, 
com distância aproximada de 6.262 m até P37, com 
cga 9o 15’ 33”S; 63o 47’ 40”W; daí segue em linha reta 
no sentido oeste, com distância aproximada de 3.614 
m até P38, com cga 9o 15’ 33”S; 63o 49’ 38”W; daí se-
gue em linha reta em sentido sudeste, com distância 
aproximada de 13.261 m até P39, com cga 9o 22’ 35”S; 
63o 48’ 10”W; daí segue por linha reta em sentido su-
deste, com distância aproximada de 6.916 m até P40, 
com cga 9o 25’ 51”S; 63o 46’ 18”W; daí segue em linha 
reta em sentido sudeste, com distância aproximada de 
9.117 m até P41, com cga 9o 28’ 45”S; 63o 42’ 16”W; 
daí segue em linha reta em sentido nordeste, com 
distância aproximada de 4.187 m até P42, com cga 
9o 27’ 30”S; 63o 40’ 22”W; daí segue em linha reta em 
sentido leste, com distância aproximada de 7.886 m 
até P43, com cga 9o 27’ 32,4”S; 63o 36’ 3,6”W; daí se-
gue em linha reta em sentido sudeste, com distância 
aproximada de 2.874 m até P44, com cga 9o 29’ 00”S; 
63o 35’ 34”W; daí segue em linha reta em sentido su-
doeste, com distância aproximada de 15.815 m até 
P45, com cga 9o 36’ 38,6”S; 63o 39’ 29,69”W; daí se-
gue em linha reta com distância aproximada de 1.454 
m até P46, com cga 9o 36’ 30,07”S; 63o 40’ 16,62”W; 
daí segue em linha reta com distância aproximada de 
318 m até P47 (cga 9o 36’ 39,7”S; 63o 40’ 20,48”W); 
daí segue em linha reta com distância aproximada de 
1.554 m até P48 (9o 36’ 39,8”S; 63o 41’ 11,46”W); daí 
segue em linha reta com distância aproximada de 2.599 

m até P49 (9o 36’ 48,45”S; 63o 42’ 36,28”W); daí segue 
em linha reta com distância aproximada de 1.883 m 
até P50 (9o 36’ 35,07”S; 63o 43’ 36,56”W); daí segue 
em linha reta com distância aproximada de 2.347 m 
até P51 (9o 35’ 44,55”S; 63o 44’ 34,32”W); daí segue 
em linha reta com distância aproximada de 1.586 m 
até P52 (9o 35’ 03,1”S; 63o 45’ 05,39”W); daí segue em 
linha reta com distância aproximada de 8.250 m até 
P53 (9o 31’ 08,29”S; 63o 47’ 16,82”W); daí segue em 
linha reta com distância aproximada de 5.580 m até 
P54 (9o 28’ 58,77”S; 63o 49’ 25,11”W); daí segue em 
linha reta com distância aproximada de 19.904 m até 
P55 (9o 29’ 12,44”S; 64o 00’ 17,71”W); daí segue em 
linha reta com distância aproximada de 4.218 m até 
P56 (9o 31’ 24,77”S; 64o 00’ 54,66”W); daí segue em 
linha reta com distância aproximada de 13.089 m até 
P57 (9o 33’ 06”S; 64o 07’ 51,67”W); daí segue em linha 
reta com distância aproximada de 2.043 m até P58 (9o 
34’ 10,84”S; 64o 07’ 36,66”W); daí segue em linha reta 
com distância aproximada de 956 m até P59 (9o 34’ 
03,38”S; 64o 07’ 06,2”W); daí segue em linha reta com 
distância aproximada de 779 m até P60 (9o 33’ 38,69”S; 
64o 07’ 00,25”W); daí segue em linha reta com distância 
aproximada de 4.583 m até P61 (9o 33’ 19,14”S; 64o 
04’ 31,25”W); daí segue em linha reta com distância 
aproximada de 4.712 m até P62 (9o 35’ 50,92”S; 64o 
04’ 08,8”W); daí segue em linha reta com distância 
aproximada de 788 m até P63 (9o 35’ 55,93”S; 64o 04’ 
34,12”W), daí segue pela margem direita do rio Bran-
co até P1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Parágrafo único. É excluída dos limites da Floresta 
Nacional do Bom Futuro a faixa de domínio da estrada 
que liga a vila de Rio Pardo à BR-364, conhecida como 
Linha do Caracol ou Estrada Km 67.

Art. 115. É ampliado o Parque Nacional Mapin-
guari, criado pelo Decreto de 5 de junho de 2008, 
atualmente localizado no Estado do Amazonas, nos 
Municípios de Canutama e Lábrea, que passa a incluir 
em seus limites também a área de cerca de 180.900 
ha (cento e oitenta mil e novecentos hectares) descrita 
em conformidade com os arts. 116 e 117 desta Lei, no 
Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.

Art. 115. Ficam redefinidos os limites do Parque 
Nacional Mapinguari, criado pelo Decreto de 5 de junho 
de 2008, atualmente localizado no Estado do Amazo-
nas, nos municípios de Canutama e Lábrea, que passa 
a incluir em seus limites a área de cerca de 172.430 
ha (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta 
hectares) descrita em conformidade com os arts. 116 
e 117, localizada no município de Porto Velho, Estado 
de Rondônia. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 542, de 2011).
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Art. 116. A área de ampliação do Parque Nacio-
nal Mapinguari tem seus limites descritos a partir das 
Cartas Topográficas MIR Folhas 1541, 1542, 1466 e 
1467 em escala 1:100.000, todas editadas pela Dire-
toria do Serviço Geográfico do Exército – DSG, com 
o seguinte memorial descritivo: inicia-se no ponto 1, 
localizado sobre a divisa entre os Estados do Amazo-
nas e de Rondônia, que coincide com o ponto 87 do 
memorial descritivo do Parque Nacional Mapinguari, 
constante do art. 2o do Decreto de 5 de junho de 2008, 
de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 276092 
E e 8964778 N; deste segue sempre pela divisa dos 
Estados do Amazonas e de Rondônia, em sentido pre-
dominante nordeste até o ponto 2, de c.p.a. 285396 E 
e 8974140 N, localizado sobre a divisa dos referidos 
Estados; deste segue em linha reta até o ponto 3, de 
c.p.a. 285690 E e 8974132 N, localizado na nascente 
do igarapé Tuxaua; deste segue a jusante pela margem 
esquerda do igarapé Tuxaua até o ponto 4, de c.p.a. 
294201 E e 8965941 N, localizado na confluência do 
referido igarapé com o igarapé Caripuninhas; deste 
segue para a montante pela margem esquerda do iga-
rapé Caripuninhas, pelo limite da Estação Ecológica 
Estadual Serra dos Três Irmãos – EEESTI até o pon-
to 5, de c.p.a. 297548 E e 8978890 N, localizado em 
frente à confluência do referido igarapé com um seu 
tributário sem denominação à margem direita; deste 
segue em linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até 
o ponto 6, de c.p.a. 305280 E e 8978751 N; deste se-
gue em linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o 
ponto 7, de c.p.a. 316374 E e 8988597 N, localizado 
na margem direita do rio Caripunás; deste segue em 
linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 8, 
de c.p.a. 320557 E e 8992885 N; deste segue em linha 
reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 9, de 
c.p.a. 322821 E e 8987457 N; deste segue em linha 
reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 10, de 
c.p.a. 332658 E e 8992629 N; deste segue em linha 
reta até o ponto 11, de c.p.a. 332944 E e 8992355 N, 
localizado na margem direita de um igarapé sem deno-
minação, afluente do igarapé Marapaná; deste segue a 
jusante pelo referido igarapé até o ponto 12, de c.p.a. 
331890 E e 8990388 N, localizado na sua confluência 
com o igarapé Marapaná; deste segue a jusante pela 
margem direita do igarapé Marapaná até o ponto 13, 
de c.p.a. 332490 E e 8989383 N, localizado em sua 
foz no rio Madeira; deste segue a montante pela mar-
gem esquerda do rio Madeira até o ponto 14, de c.p.a. 
236491 E e 8936739 N, localizado na foz do igarapé 
do Ferreira; deste segue a montante pela margem es-
querda do igarapé do Ferreira até o ponto 15, de c.p.a. 
230721 E e 8951806 N, localizado em uma de suas 
nascentes; deste segue em linha reta até o ponto 16, 

de c.p.a. 230692 E e 8952242 N, localizado na divisa 
entre os Estados do Amazonas e de Rondônia; deste 
segue sempre pela divisa dos Estados até o ponto 17, 
de c.p.a. 247272 E e 8972157 N, que coincide com o 
ponto 92 do memorial descritivo do Parque Nacional 
Mapinguari, constante do art. 2o do Decreto de 5 de 
junho de 2008, que o criou.

Parágrafo único. O subsolo da área descrita no 
caput deste artigo integra os limites do Parque Na-
cional Mapinguari.

Art. 117. É excluído da área de ampliação do Par-
que Nacional Mapinguari o polígono com a seguinte 
descrição: inicia-se no ponto 18, de c.p.a. 259763 E e 
8958250 N, localizado sobre a divisa entre os Estados 
do Amazonas e de Rondônia; deste segue para o ponto 
19, de c.p.a. 264103 E e 8955061 N, que coincide com 
o ponto 91 do memorial descritivo constante do Decreto 
de 5 de junho de 2008, que criou o Parque Nacional 
Mapinguari; deste segue para o ponto 20, que coinci-
de com o ponto 90 do memorial descritivo do Parque 
Nacional Mapinguari (Decreto de 5 de junho de 2008), 
localizado na nascente do Rio Coti, com c.p.a. 266000 
E e 8956158 N; deste segue a montante pela margem 
esquerda do rio Coti para o ponto 21, que coincide com 
o ponto 89 do memorial descritivo do Parque Nacional 
Mapinguari, localizado na confluência do rio Coti com 
o igarapé Branco, com c.p.a. 268336 E e 8973087 N; 
deste segue a montante pela margem direita do iga-
rapé Branco até o ponto 22, que coincide com o ponto 
88 do memorial descritivo do Parque Nacional Mapin-
guari, de c.p.a. 273632 E e 8963034 N; deste segue 
em linha reta para o ponto 23, de c.p.a. 278170 E e 
8958856 N; deste segue em linha reta para o ponto 24, 
de c.p.a. 279192 E e 8955010 N; deste segue em linha 
reta para o ponto 25, de c.p.a. 277575 E e 8950507 N; 
deste segue em linha reta para o ponto 26, de c.p.a. 
277559 E e 8947119 N; deste segue em linha reta para 
o ponto 27, de c.p.a. 274278 E e 8947516 N; deste se-
gue em linha reta para o ponto 28, de c.p.a. 271378 E 
e 8948477 N; deste segue em linha reta para o pon-
to 29, de c.p.a. 266234 E e 8947989 N; deste segue 
em linha reta para o ponto 30, de c.p.a. 262693 E e 
8950980 N; deste segue em linha reta para o ponto 31, 
de c.p.a. 256665 E e 8951499 N; deste segue em linha 
reta para o ponto 32, de c.p.a. 256985 E e 8953483 N; 
deste segue em linha reta para o ponto 33, de c.p.a. 
259510 E e 8956411 N; deste segue em linha reta para 
o ponto 18, ponto inicial desta descrição.

Art. 117. Ficam excluídos da área de ampliação do 
Parque Nacional Mapinguari, descrita no art. 116: (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 542, de 2011).

I – o polígono com a seguinte descrição: inicia-se 
no ponto 18, de c.p.a. 259763 E e 8958250 N, localizado 

271ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 47721 

sobre a divisa entre os Estados do Amazonas e de Ron-
dônia; deste segue para o ponto 19, de c.p.a. 264103 E 
e 8955061 N, que coincide com o ponto 91 do memorial 
descritivo constante do Decreto de 5 de junho de 2008, que 
criou o Parque Nacional Mapinguari; deste segue para o 
ponto 20, que coincide com o ponto 90 do memorial des-
critivo do Parque Nacional Mapinguari (Decreto de 5 de 
junho de 2008), localizado na nascente do Rio Coti, com 
c.p.a. 266000 E e 8956158 N; deste segue a montante 
pela margem esquerda do rio Coti para o ponto 21, que 
coincide com o ponto 89 do memorial descritivo do Parque 
Nacional Mapinguari, localizado na confluência do rio Coti 
com o igarapé Branco, com c.p.a. 268336 E e 8973087 N; 
deste segue a montante pela margem direita do igarapé 
Branco até o ponto 22, que coincide com o ponto 88 do 
memorial descritivo do Parque Nacional Mapinguari, de 
c.p.a. 273632 E e 8963034 N; deste segue em linha reta 
para o ponto 23, de c.p.a. 278170 E e 8958856 N; deste 
segue em linha reta para o ponto 24, de c.p.a. 279192 E e 
8955010 N; deste segue em linha reta para o ponto 25, de 
c.p.a. 277575 E e 8950507 N; deste segue em linha reta 
para o ponto 26, de c.p.a. 277559 E e 8947119 N; deste 
segue em linha reta para o ponto 27, de c.p.a. 274278 E e 
8947516 N; deste segue em linha reta para o ponto 28, de 
c.p.a. 271378 E e 8948477 N; deste segue em linha reta 
para o ponto 29, de c.p.a. 266234 E e 8947989 N; deste 
segue em linha reta para o ponto 30, de c.p.a. 262693 E e 
8950980 N; deste segue em linha reta para o ponto 31, de 
c.p.a. 256665 E e 8951499 N; deste segue em linha reta 
para o ponto 32, de c.p.a. 256985 E e 8953483 N; deste 
segue em linha reta para o ponto 33, de c.p.a. 259510 E 
e 8956411 N; deste segue em linha reta para o ponto 18, 
ponto inicial desta descrição; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 542, de 2011).

II – a área que será inundada pelo lago artificial a 
ser formado pela barragem da Usina Hidroelétrica (UHE) 
de Jirau, até a cota 90m (noventa metros), nível do bar-
ramento, e também a área acima desta cota a ser inun-
dada em função do efeito remanso, cuja cota altimétrica 
limite aumenta gradativamente em direção a montante 
até a cota altimétrica aproximada 93,32 m (noventa e 
três metros e trinta e dois centímetros), atingida no pon-
to de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 234.115 
E e 8.938.992 N; (Incluído pela Medida Provisória nº 
542, de 2011).

III – a área que será inundada pelo lago artificial a 
ser formado pela barragem da UHE de Santo Antônio, 
que se inicia no ponto de c.p.a. 332.474 E e 8.992.048 
N, de cota altimétrica aproximada 73,50 m (setenta e 
três metros e cinquenta centímetros) até o limite da área 
destinada ao canteiro de obras da UHE de Jirau, na cota 
altimétrica aproximada 74 m (setenta e quatro metros); 
(Incluído pela Medida Provisória nº 542, de 2011).

IV – o polígono de aproximadamente 163 ha (cento 
e sessenta e três hectares) com a seguinte descrição: 
inicia-se no ponto 1, localizado sobre o limite da Estação 
Ecológia Estadual da Serra dos Três Irmãos (EEESTI), 
de c.p.a. 330.556 E e 8.991.532 N; deste segue em linha 
reta, ainda confrontando com a EEESTI até o ponto 2, 
de c.p.a. 332.658 E e 8.992.629 N; deste segue em linha 
reta, com azimute 133o 47’ 9” por uma distância aproxi-
mada de 396,2 m até o ponto 3, de c.p.a. 332.944 E e 
8.992.355 N; deste segue pela margem direita do igara-
pé sem denominação, afluente pela margem esquerda 
do igarapé Maparaná, até o ponto 4, de c.p.a. 332.474 E 
e 8.992.048 N; deste segue pela margem esquerda do 
futuro lago artificial da UHE Santo Antônio, que inunda-
rá neste trecho, em função do efeito remanso, as terras 
localizadas até a cota altimétrica aproximada 73,50 m 
(setenta e três metros e cinquenta centímetros), até o 
ponto 1, início da descrição deste polígono; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 542, de 2011).

V – o polígono de aproximadamente 1.055 ha 
(mil e cinquenta e cinco hectares) sobreposto à área 
declarada de utilidade pública destinada ao canteiro 
de obras da UHE de Jirau, com a seguinte descrição: 
inicia-se no ponto 1, localizado sobre o atual limite 
do Parque Nacional Mapinguari, na cota altimétrica 
aproximada 90 m (noventa metros), de c.p.a. 320.771 
E e 8.979.846 N; daí segue confrontando com a área 
destinada ao canteiro de obras da UHE Jirau, com o 
azimute de 284°47’20” e distância de 44,07 m (qua-
renta e quatro metros e sete centímetros) até o ponto 
2, de c.p.a. 320.728 E e 8.979.858 N; daí segue com 
a mesma confrontação, com o azimute de 270°53’5” e 
distância de 3.003,10 metros até o ponto 3, de c.p.a. 
317.725 E e 8.979.902 N; deste segue em linha reta, 
ainda com a mesma confrontação, com o azimute de 
204°55’35” e distância de 5.150,73 metros, até o pon-
to 4, de c.p.a. 315.550 E e 8.975.223 N; deste segue 
em direção a jusante, pela margem esquerda do fu-
turo lago artificial da UHE Jirau, pela cota altimétrica 
aproximada 90 m (noventa metros) até o ponto 1, iní-
cio desta descrição. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 542, de 2011).

Parágrafo único. Nos momentos em que os níveis 
dos lagos das UHE Jirau e Santo Antônio estiverem 
abaixo das cotas altimétricas mencionadas nos inci-
sos II e III do caput, ficam proibidas atividades agro-
pecuárias, de mineração, edificações permanentes 
ou temporárias e quaisquer outros empreendimentos 
nestas faixas das margens esquerdas temporariamen-
te emersas dos referidos lagos. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 542, de 2011).

Art. 118. É excluída do Parque Nacional Mapin-
guari a área do polígono descrito no art. 116 desta Lei 
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que será inundada pelo lago artificial a ser formado 
pela barragem da Usina Hidroelétrica de Jirau, até a 
cota 90 m (noventa metros). (Revogado pela Medida 
Provisória nº 542, de 2011).

Parágrafo único. No período do ano em que o nível 
do lago estiver abaixo da cota 90 m (noventa metros), 
ficam proibidas atividades agropecuárias na faixa da 
sua margem esquerda.

Art. 119. É estabelecida como limite da zona de 
amortecimento do Parque Nacional Mapinguari a faixa 
de 10 km (dez quilômetros) em projeção horizontal, a 
partir do seu novo perímetro.

Parágrafo único. Ficam permitidas, dentro dos li-
mites da zona de amortecimento do Parque Nacional 
Mapinguari, atividades minerárias autorizadas pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
e licenciadas pelo órgão ambiental competente, respei-
tadas as disposições do plano de manejo da unidade 
de conservação. (Incluído pela Medida Provisória nº 
542, de 2011).

Art. 120. É permitido no Parque Nacional Mapin-
guari o deslocamento de veículos envolvidos em ativi-
dades de mineração ou de transporte do seu produto 
pela estrada já existente no momento da publicação 
desta Lei e que passa pela área descrita no art. 116, 
dando acesso às áreas de mineração São Lourenço 
e Macisa, desde que devidamente licenciadas, exclu-
sivamente pelo trecho já existente no momento da pu-
blicação desta Lei, entre os pontos de c.p.a. 277975 E 
e 8941724 N, localizado às margens do rio Madeira, 
e de c.p.a. 275739 E e 8947339 N, localizado sobre 
o limite sul do polígono descrito no art. 117 desta Lei.

Art. 121. Na elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Nacional Mapinguari, o Conselho de Defesa 
Nacional, por meio de sua Secretaria Executiva, e o 
Ministério da Defesa serão ouvidos, devendo se ma-
nifestar sobre as questões pertinentes às suas atri-
buições legais.

Art. 122. No exercício das atribuições constitucio-
nais e legais das Forças Armadas e da Polícia Federal 
na área de ampliação do Parque Nacional Mapinguari, 
estão compreendidas:

I – a liberdade de trânsito e acesso, por via aquá-
tica, aérea ou terrestre, de militares e policiais para a 
realização de deslocamento, estacionamentos, patru-
lhamento e demais operações ou atividades indispen-
sáveis à segurança e integridade do território nacional;

II – a instalação e a manutenção de unidades mi-
litares e policiais, de equipamentos para fiscalização e 
apoio à navegação aérea e marítima, bem como das 
vias de acesso e demais medidas de infraestrutura e 
logística necessárias, compatibilizadas com o Plano de 
Manejo da Unidade, quando fora da faixa de fronteira; e

III – a implantação de programas e projetos de 
controle e ocupação da fronteira.

Art. 123. É ampliada a Estação Ecológica de 
Cuniã, estabelecida pelo Decreto de 27 de setembro 
de 2001 e pelo Decreto de 21 de dezembro de 2007, 
atualmente localizada nos Estados de Rondônia e do 
Amazonas, respectivamente nos Municípios de Porto 
Velho e Canutama, que passa a incluir em seus limites 
a área de cerca de 63.812 ha (sessenta e três mil, oi-
tocentos e doze hectares) relativa à Floresta Estadual 
de Rendimento Sustentável Rio Madeira “A”, unidade 
de conservação criada pelo Decreto Estadual no 4.574, 
de 23 de março de 1990, no Município de Porto Velho, 
Estado de Rondônia.

Art. 124. A área de ampliação da Estação Ecoló-
gica de Cuniã tem as seguintes características e con-
frontações: a descrição do perímetro inicia no ponto 
“P-01”, de coordenadas geográficas aproximadas la-
titude 08o07’31”S e longitude 63o03’03”WGR, situado 
ao norte da linha divisória das terras pertencentes aos 
Títulos Definitivos Nova Esperança e Assunção; deste, 
segue pela divisa do Título Definitivo Nova Esperança 
com um rumo aproximado de 65o00’SW, percorrendo 
uma distância aproximada de 13.011,00 m (treze mil e 
onze metros), até o ponto “P-02”, de coordenadas ge-
ográficas aproximadas latitude 08o10’31”S e longitude 
63o09’29”WGR, situado no canto comum aos Títulos 
Definitivos Nova Esperança e Espírito Santo; deste, se-
gue pela divisa do Título Definitivo Espírito Santo com 
um rumo aproximado de 72o20’SW, percorrendo uma 
distância de 4.328,00 m (quatro mil, trezentos e vinte 
e oito metros), até o ponto “P-03”, de coordenadas ge-
ográficas aproximadas latitude 08o11’14”S e longitude 
63o11’44”WGR, situado no canto comum aos Títulos 
Definitivos Espírito Santo e Cunacho; deste, segue 
pela divisa do Título Definitivo Cunacho com um rumo 
aproximado de 87o00’SW, percorrendo uma distância 
aproximada de 4.099,00 m (quatro mil e noventa e 
nove metros), até o ponto “P-04”, de coordenadas ge-
ográficas aproximadas latitude 08o11’21”S e longitude 
63o13’58”WGR, situado na divisa dos Títulos Definiti-
vos Cunacho e Tira Fogo; deste, segue pela lateral do 
Título Definitivo Tira Fogo com um rumo aproximado 
de 0o03’NW, percorrendo uma distância aproximada de 
1.222,00 m (mil, duzentos e vinte e dois metros), até o 
ponto “P-05”, de coordenadas geográficas aproximadas 
latitude 08o10’41”S e longitude 63o13’58”WGR; deste, 
segue pela divisa fundiária do Título Definitivo Tira 
Fogo com um rumo aproximado de 66o34’NW, percor-
rendo uma distância aproximada de 2.996,00 m (dois 
mil, novecentos e noventa e seis metros), até o ponto 
“P-06”, de coordenadas geográficas aproximadas lati-
tude 08o10’02”S e longitude 63o15’28WGR, situado na 
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divisa da Reserva Biológica do Lago do Cuniã; deste, 
segue pela citada divisa com um rumo aproximado de 
39o00’NE, percorrendo uma distância aproximada de 
11.990,00 m (onze mil, novecentos e noventa metros), 
até o ponto “P-07”, de coordenadas geográficas aproxi-
madas latitude 08o04’57”S e longitude 63o11’21”WGR; 
deste, segue pela lateral da citada reserva com um rumo 
aproximado de 45o24’NW, percorrendo uma distância 
aproximada de 18.319,00 m (dezoito mil, trezentos e 
dezenove metros), até o ponto “P-08”, de coordena-
das geográficas aproximadas latitude 07o57’56”S e 
longitude 63o18’28”S, situado na linha divisória inte-
restadual – Rondônia e Amazonas; deste, segue pela 
citada linha com um rumo aproximado de 90o00’NE, 
percorrendo uma distância aproximada de 45.061,00 
m (quarenta e cinco mil e sessenta e um metros), até o 
ponto “P-09”, de coordenadas geográficas aproximadas 
latitude 07o57’56”S e longitude 62o53’53”WGR; deste, 
segue com um rumo aproximado de 21o08’SW, con-
frontando com terras matriculadas em nome da União, 
numa distância aproximada de 7.795,00 m (sete mil, 
setecentos e noventa e cinco metros), até o ponto “P-
10”, de coordenadas geográficas aproximadas latitu-
de 08o01’54”S e longitude 62o55’25”WGR, situado na 
divisa do Título Definitivo Firmeza; deste, segue pela 
linha fundiária do cito Título Definitivo com um rumo 
aproximado de 50o11’SW, percorrendo uma distância 
aproximada de 5.488,00 m (cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e oito metros), até o ponto “P-11”, de coorde-
nadas geográficas aproximadas latitude 08o03’49”S e 
longitude 62o57’43”WGR; deste, segue com um rumo 
aproximado de 60o12’SW, confrontando com terras 
matriculadas em nome da União, numa distância apro-
ximada de 7.252,00 m (sete mil, duzentos e cinquenta 
e dois metros), até o ponto “P-12”, de coordenadas 
geográficas aproximadas latitude 08o05’47”S e longi-
tude 63o01’09”WGR, situado na divisa do Título Defi-
nitivo Assunção; deste, segue pela citada divisa com 
um rumo de 47o37’SW, percorrendo uma distância 
aproximada de 4.714,00 m (quatro mil, setecentos e 
quatorze metros), até o ponto “P-01”, ponto de partida 
e fechamento da descrição deste perímetro.

Art. 125. As terras da União contidas nos novos 
limites do Parque Nacional Mapinguari e da Estação 
Ecológica de Cuniã serão doadas ao Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade pelos ór-
gãos e entidades federais que as detenham.

Art. 126. São declarados de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade os imóveis rurais 
privados existentes nas áreas de ampliação do Par-
que Nacional Mapinguari e da Estação Ecológica de 

Cuniã, nos termos da alínea k do art. 5o e do art. 6o do 
Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral Federal, 
órgão da Advocacia-Geral da União, por intermédio de 
sua unidade jurídica de execução no Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, é auto-
rizada a promover as medidas administrativas e judi-
ciais pertinentes, visando à declaração de nulidade de 
eventuais títulos de propriedade e respectivos registros 
imobiliários considerados irregulares, incidentes nas 
áreas de ampliação do Parque Nacional Mapinguari e 
da Estação Ecológica de Cuniã.

Art. 127. Até que ocorra a indicação de que trata 
o art. 5o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, os 
débitos de devedores que apresentaram pedidos de 
parcelamentos previstos nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009, vencidos até 30 de 
novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela 
administração tributária devem ser considerados par-
celados para os fins do inciso VI do art. 151 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional.

Parágrafo único. A indicação de que trata o art. 5º 
da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, poderá ser 
instada a qualquer tempo pela administração tributária.

Art. 128. A Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

“Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte 
rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de 
Cargas – TAC deverá ser efetuado por meio de crédito 
em conta de depósitos mantida em instituição bancária 
ou por outro meio de pagamento regulamentado pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

§ 1o A conta de depósitos ou o outro meio de 
pagamento deverá ser de titularidade do TAC e iden-
tificado no conhecimento de transporte.

§ 2o O contratante e o subcontratante dos servi-
ços de transporte rodoviário de cargas, assim como o 
cossignatário e o proprietário da carga, são solidaria-
mente responsáveis pela obrigação prevista no caput 
deste artigo, resguardado o direito de regresso destes 
contra os primeiros.

§ 3o Para os fins deste artigo, equiparam-se ao 
TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas 
– ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos 
registrados no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas – RNTRC e as Cooperativas 
de Transporte de Cargas.

§ 4o As Cooperativas de Transporte de Cargas 
deverão efetuar o pagamento aos seus cooperados na 
forma do caput deste artigo.

§ 5o O registro das movimentações da conta de 
depósitos ou do meio de pagamento de que trata o 
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caput deste artigo servirá como comprovante de ren-
dimento do TAC.

§ 6o É vedado o pagamento do frete por qualquer 
outro meio ou forma diverso do previsto no caput deste 
artigo ou em seu regulamento.”

Art. 129. (VETADO).
Art. 130. (VETADO).
Art. 131. É a União autorizada a conceder sub-

venção extraordinária para os produtores independen-
tes de cana-de-açúcar na região Nordeste, referente 
à safra 2009/2010.

§ 1o Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Fazenda estabelecerão, em ato 
conjunto, as condições operacionais para implemen-
tação, execução, pagamento, controle e fiscalização 
da subvenção prevista no caput deste artigo, deven-
do observar que:

I – a subvenção será concedida aos produtores, 
diretamente ou por meio de suas cooperativas, em 
função da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente 
vendida às usinas de açúcar e álcool da região Nor-
deste, excluindo-se a produção própria das unidades 
agroindustriais, bem como a produção dos respectivos 
sócios ou acionistas;

I – a subvenção será concedida aos produtores, 
diretamente ou por meio de suas cooperativas, em 
função da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente 
vendida às usinas e destilarias da Região Nordeste, 
excluindo-se a produção própria das unidades agroin-
dustriais, bem como a produção dos respectivos só-
cios ou acionistas; (Redação dada pela Lei nº 12490, 
de 2011)

II – a subvenção será de R$5,00 (cinco reais) por 
tonelada de cana-de-açúcar e limitada a 10.000 (dez 
mil) toneladas por produtor em toda a safra 2009/2010;

III – o pagamento será realizado em 2010 e 2011, 
referente à produção da safra 2009/2010 efetivamente 
entregue a partir de 1o de agosto de 2009, observa-
dos os limites estabelecidos nos incisos I e II deste 
parágrafo.

§ 2o Os custos decorrentes da subvenção prevista 
neste artigo serão suportados pela ação corresponden-
te à Garantia e Sustentação de Preços na Comerciali-
zação de Produtos Agropecuários, do Orçamento das 
Operações Oficiais de Crédito, sob a coordenação do 
Ministério da Fazenda.

Art. 132. O pagamento da subvenção deverá 
ser realizado diretamente aos produtores, mediante 
apresentação da nota fiscal à Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB, comprovando a venda 
da cana-de-açúcar às unidades agroindustriais da re-
gião Nordeste.

Art. 133. (VETADO).

Art. 134. (VETADO).
Art. 135. (VETADOI).
Art. 136. O Poder Executivo poderá indicar repre-

sentantes da administração pública federal para partici-
par de órgãos colegiados de pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, designada para receber 
recursos de governos estrangeiros em decorrência de 
acordos negociados para a solução de controvérsias no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC.

§ 1o A pessoa jurídica de direito privado referida 
no caput deste artigo deve, além de cumprir outros 
requisitos previstos na legislação civil, dispor de um 
conselho de administração, de um conselho fiscal e de 
uma diretoria, definidos nos termos do estatuto, asse-
gurada a participação de representantes da adminis-
tração pública federal nesses conselhos.

§ 2o Os representantes da administração pública 
federal no conselho de administração e no conselho 
fiscal da entidade referida no caput deste artigo se-
rão indicados por meio de ato do Poder Executivo e, 
posteriormente, nomeados nos termos do estatuto.

§ 3o É vedada a percepção de remuneração ou 
de subsídio, a qualquer título, pelos representantes da 
administração pública federal em razão da participação 
na pessoa jurídica de direito privado mencionada no 
caput deste artigo.

Art. 137. O art. 30 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 30.  .............................................................
....................................................................................

§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:
I – o direito de efetuar a opção pelo regime de 

competência de que trata o § 1o somente poderá ser 
exercido no mês de janeiro; e

II – o direito de alterar o regime adotado na forma 
do inciso I, no decorrer do ano-calendário, é restrito 
aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa 
de câmbio.

§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de 
câmbio, para efeito de aplicação do inciso II do § 4o, 
aquela superior a percentual determinado pelo Poder 
Executivo.

§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na for-
ma do § 4o, deverá ser comunicada à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil:

I – no mês de janeiro de cada ano-calendário, no 
caso do inciso I do § 4o; ou

II – no mês posterior ao de sua ocorrência, no 
caso do inciso II do § 4o.

§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
disciplinará o disposto no § 6o.” (NR)
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Art. 138. Os arts. 3o, 7o e 8o e os Anexos III a IX 
da Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

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

§ 2o É autorizado para os mutuários de opera-
ções de que trata o caput deste artigo e que possu-
am parcelas de juros inadimplidas de anos anteriores 
a 2010, inclusive para aqueles com saldos devedores 
inscritos ou passíveis de inscrição na Dívida Ativa da 
União – DAU:

I – o pagamento das parcelas de juros com venci-
mento em 2010 efetuado até a data do respectivo ven-
cimento, considerados os prazos adicionais concedidos 
pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, com direito 
às condições e aos bônus contratuais de adimplência;

......................................................................” (NR) 
“Art. 7o  ...............................................................

....................................................................................
§ 6o (VETADO).” (NR)
“Art. 8o  É autorizada a adoção das seguintes 

medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação 
de dívidas originárias de operações de crédito rural 
inscritas na DAU ou que venham a ser incluídas até 
31 de outubro de 2010:

I – concessão de descontos, conforme quadro 
constante do anexo IX desta Lei, para a liquidação da 
dívida até 30 de novembro de 2010, devendo incidir o 
desconto percentual sobre a soma dos saldos devedo-
res por mutuário na data da renegociação, observado 
o disposto no § 10 deste artigo, e, em seguida, ser 
aplicado o respectivo desconto de valor fixo por faixa 
de saldo devedor;

II – permissão da renegociação do total dos sal-
dos devedores das operações até 30 de novembro de 
2010, mantendo-as na DAU, observadas as seguintes 
condições:
....................................................................................

§ 3o  Ficam suspensas até 30 de novembro de 
2010 as execuções fiscais e os respectivos prazos pro-
cessuais, cujo objeto seja a cobrança de crédito rural 
de que trata este artigo.
....................................................................................

§ 5o O prazo de prescrição das dívidas de crédi-
to rural de que trata este artigo fica suspenso a partir 
da data de publicação desta Lei até 30 de novembro 
de 2010.

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

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 139. Esta Lei entra em vigor:
I – na data de sua publicação, produzindo efeitos:

a) a partir da regulamentação e até 31 de dezem-

bro de 2011, em relação ao disposto nos arts. 6o a 14;

b) a partir de 1o de janeiro de 2010, em relação 

ao disposto nos arts. 15 a 17;

c) a partir de 1o de abril de 2010, em relação aos 

arts. 28 e 59; e

d) a partir de 16 de dezembro de 2009, em rela-

ção aos demais dispositivos;

II – em 1o de janeiro de 2010, produzindo efeitos 

a partir de 1o de abril de 2010, em relação ao disposto 

nos arts. 48 a 58. 

Art. 140. Ficam revogados:

I – a partir de 1o de abril de 2010:

a) a Lei no 7.944, de 20 de dezembro de 1989;

b) o art. 2o da Lei no 8.003, de 14 de março de 

1990;

c) o art. 112 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro 

de 1995; e

d) a Lei no 10.829, de 23 de dezembro de 2003;

II – a partir da publicação desta Lei:

a) o parágrafo único do art. 74 da Lei no 5.025, 

de 10 de junho de 1966;

b) o art. 2o da Lei no 6.704, de 26 de outubro de 

1979;

c) o Decreto-Lei no 423, de 21 de janeiro de 1969;

d) o § 2o do art. 288 da Lei no 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; e

e) o art. 15 da Lei no 12.189, de 12 de janeiro 

de 2010.

Brasília, 11 de junho de 2010; 189o da Indepen-

dência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto – Guido 

Mantega – Miguel Jorge – Paulo Bernardo Silva – 

Luis Inácio Lucena Adams.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.6.2010 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 689, DE 2011

Acrescenta § 3º ao art. 84 da Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996, para prever 
a progressividade do valor da retribuição 
anual da patente, acrescenta § 2º ao art. 2º 
da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 
para prever que o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) integrará a Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios 
(REDESIM) e dá outra providência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se § 3º ao art. 84 da Lei nº 

9.279, de 14 de maio de 1996, com a seguinte redação:

“Art. 84.  ................................................
§ 3º O valor da retribuição anual será 

progressivo durante o prazo de vigência da 
patente e calculado multiplicando-se o valor 
previsto para o terceiro ano da data do depó-
sito pelo número de anos decorridos após a 
data do depósito da patente. (NR)” 

Art. 2º Acrescente-se § 2º ao art. 2º da Lei nº 
11.598, de 3 de dezembro de 2007, com a seguinte re-
dação, renomeando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º  .......................................................

§ 2º O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) integrará a Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (REDESIM). (NR)” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data da sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 40 
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar 
dois aspectos pontuais da legislação que trata do tema 
da propriedade industrial.

O primeiro é a previsão de progressividade da re-
tribuição anual devida pelo titular da patente. O art. 84 
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que cuida dos 
direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, 
prevê que o depositante do pedido e o titular da paten-
te estão sujeitos ao pagamento da retribuição anual, 
a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 

Robert Cooter e Thomas Ulen destacam que a 
sociedade se beneficia de mais inovação quanto mais 
longa for a duração da patente, mas esses benefícios 
são menores ao longo do tempo, implicando cada vez 
mais custos referentes a menos disseminação (COO-
TER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito e Economia. 
Tradução de Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da 
Costa. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 141-142):
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“O raciocínio marginalista descreve o 
tempo de vida ótimo das patentes em termos 
abstratos. Mas que tempo de vida específico 
é o ótimo? Como vimos, nos Estados Unidos 
uma invenção que cumpre certas condições 
recebe uma patente de 20 anos de duração 
medidos a partir da data da solicitação. Em ter-
mos ideais, haveria um tempo de vida diferente 
da patente para cada invenção, dependendo 
de suas características individuais.

Esse esquema de prazos individualizados 
das patentes não é exeqüível, mas existem al-
ternativas viáveis à concessão de uma patente 
de 20 anos para cada invenção. A Alemanha, 
por exemplo, estabeleceu um sistema de pa-
tentes com dois níveis. Lá, as invenções im-
portantes recebem prazo completo, enquanto 
que invenções de menos importância e me-
lhorias recebem o que em inglês se chama de 
petty patents por um prazo de três anos. Além 
disso, a Alemanha exige que os detentores 
de patentes paguem uma taxa anual para dar 
continuidade à patente. A taxa anual é relati-
vamente módica durante os primeiros anos do 
tempo de vida de uma patente, mas depois 
disso aumenta gradativamente em intervalos 
regulares até que o período da patente este-
ja esgotado. Em conseqüência, menos de 5% 
das patentes alemãs permanecem em vigor 
durante seu prazo completo, sendo o tempo 
de vida médio de uma patente um pouco me-
nor do que oito anos. (...)”.

A Tabela de Retribuições pelos Serviços do Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reflete a 
importância de se onerar mais fortemente a anuidade 
do pedido de patente ao longo do tempo, conforme 
destacado no quadro a seguir (elaborado com base 
no art. 84 da Lei n° 9.279, de 1996, e Portaria n° 2, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, publicada no DOU de 20 de janeiro de 2010):

SERVIÇOS DA DIRETORIA DE PATENTES 

Código Descrição do Serviço Retribui-
ção 1 (R$)

Retri-
buição 
2 (R$)

220 Anuidade do Pedido de 
Patente de Invenção no 
prazo ordinário

250,00 100,00

222 Anuidade do Pedido de 
Patente de invenção do 
3º 6º ano no prazo or-
dinário

660,00 265,00

224 Anuidade do Pedido de 
Patente de Invenção do 
7º ao 10º ano no prazo 
ordinário

1.030,00 530,00

226 Anuidade do Pedido de 
Patente de Invenção do 
11º ao 15º ano no pra-
zo ordinário

1.390,00 555,00

228 Anuidade do Pedido de 
Patente de Invenção do 
16º ano em diante no 
prazo ordinário

1.690,00 675,00

A Retribuição 2 prevê redução de 60% para pes-
soas naturais, microempreendedores individuais, micro 
e pequenas empresas, cooperativas e outras institui-
ções e entidades.

Pretendemos, com o presente projeto, prever uma 
majoração mais acentuada do valor da retribuição anu-
al ao longo do tempo, de modo a incentivar a redução 
do prazo de exclusividade e estimular a competição 
entre os agentes econômicos. Além disso, sugerimos 
a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 
9.279, de 1996, pois o dispositivo amplia em demasia 
o prazo de proteção da patente.

O segundo é a inclusão do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI) na denominada Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Lega-
lização de Empresas e Negócios (REDESIM), prevista 
na Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que esta-
belece diretrizes e procedimentos para a simplificação 
e integração do processo de registro e legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas e cria a REDE-
SIM. A Redesim é administrada por um Comitê Gestor 
presidido pelo Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, com a finalidade de 
propor ações e normas aos seus integrantes. 

Não há problema de vício de iniciativa do presente 
projeto de lei, quanto à inclusão do INPI na Redesim, 
haja vista que o art. 2º da Lei nº 11.598, de 2007, já 
prevê a participação obrigatória na Rede para os órgãos 
federais. O projeto somente explicita a participação, a 
nosso ver importante, do INPI na rede simplificadora. 

De acordo com o Decreto nº 6.884, de 25 de 
junho de 2009, que institui o Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), o CG-
SIM tem a seguinte composição: Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(Presidente); Secretário de Comércio e Serviços do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; Diretor do Departamento Nacional de Re-
gistro do Comércio; Secretário da Receita Federal do 
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Brasil; Secretário de Gestão do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão; Presidente do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS; um Presidente de 
Junta Comercial indicado pela Associação Nacional de 
Presidentes de Juntas Comerciais – ANPREJ; um Se-
cretário de Fazenda Estadual ou Distrital indicado pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; 
um Secretário de Fazenda Municipal indicado pela As-
sociação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais – ABRASF; um representante dos Municípios, 
a ser indicado pelas entidades de representação na-
cional dos Municípios brasileiros; e um representante 
do Fórum Permanente das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte, indicado pela Secretaria Téc-
nica do Fórum. 

O INPI é a entidade responsável pela conces-
são de direitos relativos a marcas e patentes no País, 
conforme a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. Nenhuma autoridade do INPI, contudo, foi 
incluída entre as autoridades formadoras do CGSIM, 
estando, à primeira vista, os procedimentos a cargo 
do INPI não integrados à Redesim. Cabe destacar que 
a integração do INPI facilitará, a nosso ver, o registro 
de marcas e de patentes, fundamental muitas vezes 
para o exercício da atividade econômica escolhida 
pelo empresário.

Cumpre destacar que o INPI é um dos órgãos re-
lacionados na Central de Atendimento Fácil do Distrito 
Federal, projeto do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio (DNRC), que simplifica a criação e re-
gistro de empresas. A idéia é reunir todos os órgãos 
envolvidos no processo de registro e legalização de 
empresas em um mesmo local. 

Assim, integram a Central: a Junta Comercial do 
Distrito Federal, a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, a Secretaria de Fazenda e Planejamento do 
Distrito Federal, as Administrações Regionais do Go-
verno do Distrito Federal, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro), a Organização das Cooperativas do 
Brasil (OCB), a Trade Point e o Conselho Regional de 
Contabilidade. Essa iniciativa do DNRC foi premiada 
no 3º Concurso Nacional de Experiências Inovadoras 
de Gestão na Administração Pública Federal – Prêmio 
Hélio Beltrão – 1998.

Consideramos como ação fundamental para a 
simplificação e agilidade no registro de empresas 
mercantis a implantação de Centrais de Atendimento 
Empresarial – Sistema Fácil nos demais Estados da 
Federação, com o fim de reunir todos os órgãos en-

volvidos no processo de registro e legalização de em-
presas em um mesmo local, o que reduzirá o caminho 
a ser percorrido pelos interessados.

Atualmente, existem Centrais FÁCIL nas seguin-
tes localidades: 

ESTADO CIDADE
Alagoas Maceió e Arapiraca

Distrito Federal Brasília

Espírito Santo Colatina

Roraima Boavista

Sergipe Aracaju

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 
Pares para aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos 
à propriedade industrial.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial.

CAPÍTULO XII 
Da Retribuição Anual

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da pa-
tente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, 
a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual 
será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro 
dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, 
podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, 
dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante 
pagamento de retribuição adicional.
....................................................................................

LEI Nº 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.

Mensagem de veto

Estabelece diretrizes e procedimentos 
para a simplificação e integração do pro-
cesso de registro e legalização de empre-
sários e de pessoas jurídicas, cria a Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios 
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– REDESIM; altera a Lei no 8.934, de 18 de 
novembro de 1994; revoga dispositivos do 
Decreto-Lei no 1.715, de 22 de novembro de 
1979, e das Leis nos 7.711, de 22 de dezem-
bro de 1988, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.906, de 4 
de julho de 1994; e dá outras providências.

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

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais de sim-
plificação e integração do processo de registro e legali-
zação de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

CAPÍTULO I 
Da Redesim e das Diretrizes para sua 

Estruturação e Funcionamento

Art. 2o Fica criada a Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios – REDESIM, com a finalidade de propor 
ações e normas aos seus integrantes, cuja participa-
ção na sua composição será obrigatória para os órgãos 
federais e voluntária, por adesão mediante consórcio, 
para os órgãos, autoridades e entidades não federais 
com competências e atribuições vinculadas aos as-
suntos de interesse da Redesim. 

Parágrafo único. A Redesim será administrada por 
um Comitê Gestor presidido pelo Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
e sua composição, estrutura e funcionamento serão 
definidos em regulamento.

Art. 3o Na elaboração de normas de sua com-
petência, os órgãos e entidades que componham a 
Redesim deverão considerar a integração do proces-
so de registro e de legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas e articular as competências próprias 
com aquelas dos demais membros, buscando, em 
conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de 
modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir 
a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

Art. 4o Os órgãos e entidades que componham a 
Redesim, no âmbito de suas competências, deverão 
manter à disposição dos usuários, de forma presencial 
e pela rede mundial de computadores, informações, 
orientações e instrumentos que permitam pesquisas 
prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração 
e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo 
a prover ao usuário certeza quanto à documentação 
exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.

§ 1o As pesquisas prévias à elaboração de ato 
constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que 
o usuário seja informado pelos órgãos e entidades 
competentes:

I – da descrição oficial do endereço de seu in-
teresse e da possibilidade de exercício da atividade 
desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpridos 
para obtenção de licenças de autorização de funcio-
namento, segundo a natureza da atividade pretendida, 
o porte, o grau de risco e a localização;

III – da possibilidade de uso do nome empresarial 
ou de denominação de sociedade simples, associação 
ou fundação, de seu interesse.

§ 2o O resultado da pesquisa prévia de que trata 
o inciso I do § 1o deste artigo deverá constar da do-
cumentação que instruirá o requerimento de registro 
no órgão executor do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins ou de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas. 

§ 3o Quando o nome empresarial objeto da pes-
quisa prévia de que tratam o caput e o inciso III do § 1o 
deste artigo for passível de registro pelo órgão público 
competente, será por este reservado em nome do em-
presário ou sócio indicado na consulta, pelo prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, contadas da manifestação 
oficial favorável.

§ 4o A pesquisa prévia de que tratam o caput e 
inciso III do § 1o deste artigo será gratuita.

Art. 5o Para os fins de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas, os requisitos de 
segurança sanitária, controle ambiental e prevenção 
contra incêndios deverão ser simplificados, racionali-
zados e uniformizados pelos órgãos e entidades que 
componham a Redesim, no âmbito das respectivas 
competências.

§ 1o As vistorias necessárias à emissão de licen-
ças e de autorizações de funcionamento poderão ser 
realizadas após o início de operação do estabeleci-
mento quando a atividade, por sua natureza, compor-
tar grau de risco compatível com esse procedimento.

§ 2o As vistorias de interesse dos órgãos fazen-
dários deverão ser realizadas a partir do início de ope-
ração do estabelecimento, exceto quando, em relação 
à atividade, lei federal dispuser sobre a impossibilida-
de da mencionada operação sem prévia anuência da 
administração tributária.

Art. 6o Os Municípios que aderirem à Redesim 
emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que per-
mitirá o início de operação do estabelecimento imedia-
tamente após o ato de registro, exceto nos casos em 
que o grau de risco da atividade seja considerado alto.

§ 1o A conversão do Alvará de Funcionamento 
Provisório em Alvará de Funcionamento será condi-
cionada à apresentação das licenças ou autorizações 
de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades 
competentes.
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§ 2o Caso os órgãos e entidades competentes 
não promovam as respectivas vistorias no prazo de 
vigência do Alvará de Funcionamento Provisório, este 
se converterá, automaticamente, em definitivo.

§ 3o O Alvará de Funcionamento Provisório será 
emitido contra a assinatura de Termo de Ciência e 
Responsabilidade pelo empresário ou responsável 
legal pela sociedade, no qual este firmará compro-
misso, sob as penas da lei, de observar os requisitos 
exigidos para funcionamento e exercício das atividades 
econômicas constantes do objeto social, para efeito 
de cumprimento das normas de segurança sanitária, 
ambiental e de prevenção contra incêndio.

§ 4o Do Termo de Ciência e Responsabilidade 
constarão informações sobre as exigências que de-
verão ser cumpridas com anterioridade ao início da 
atividade do empresário ou da pessoa jurídica, para 
a obtenção das licenças necessárias à eficácia plena 
do Alvará de Funcionamento.

Art. 7o Para os atos de registro, inscrição, altera-
ção e baixa de empresários ou pessoas jurídicas, fica 
vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de 
natureza documental ou formal, restritiva ou condicio-
nante, que exceda o estrito limite dos requisitos perti-
nentes à essência de tais atos, observado o disposto 
nos arts. 5o e 9o desta Lei, não podendo também ser 
exigidos, de forma especial:

I – quaisquer documentos adicionais aos reque-
ridos pelos órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, excetuados os casos de 
autorização legal prévia;

II – documento de propriedade, contrato de loca-
ção ou comprovação de regularidade de obrigações 
tributárias referentes ao imóvel onde será instalada a 
sede, filial ou outro estabelecimento; 

III – comprovação de regularidade de prepostos 
dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos 
de classe, sob qualquer forma, como requisito para 
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa 
de empresários ou pessoas jurídicas, bem como para 
autenticação de instrumento de escrituração;

IV – certidão de inexistência de condenação cri-
minal, que será substituída por declaração do titular ou 
administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar 
impedido de exercer atividade mercantil ou a administra-
ção de sociedade, em virtude de condenação criminal;

V – (VETADO).
§ 1o Eventuais exigências no curso de processo 

de registro e legalização de empresário ou de pessoa 
jurídica serão objeto de comunicação pelo órgão com-
petente ao requerente, com indicação das disposições 
legais que as fundamentam.

§ 2o Os atos de inscrição fiscal e tributária, suas 
alterações e baixas efetuados diretamente por órgãos 
e entidades da administração direta que integrem a 
Redesim não importarão em ônus, a qualquer título, 
para os empresários ou pessoas jurídicas.

Art. 8o Verificada pela fiscalização de qualquer 
órgão componente da Redesim divergência em dado 
cadastral do empresário ou da pessoa jurídica originá-
rio de instrumento de constituição, alteração ou baixa, 
deverá constar do auto a que seja reduzido o ato de fis-
calização a obrigatoriedade de atualização ou correção 
daquele, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante registro 
de instrumento próprio no órgão executor do Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou 
do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

CAPÍTULO II 
Dos Sistemas Informatizados de Apoio ao Regis-

tro e à Legalização de Empresas

Art. 9o Será assegurada ao usuário da Redesim 
entrada única de dados cadastrais e de documentos, 
resguardada a independência das bases de dados e 
observada a necessidade de informações por parte 
dos órgãos e entidades que a integrem.

§ 1o Os órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas colocarão à disposição dos 
demais integrantes da Redesim, por meio eletrônico:

I – os dados de registro de empresários ou pes-
soas jurídicas, imediatamente após o arquivamento 
dos atos;

II – as imagens digitalizadas dos atos arquivados, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o arquivamento.

§ 2o As imagens digitalizadas suprirão a eventual 
exigência de apresentação do respectivo documento 
a órgão ou entidade que integre a Redesim.

§ 3o Deverão ser utilizadas, nos cadastros e re-
gistros administrativos no âmbito da Redesim, as clas-
sificações aprovadas por órgão do Poder Executivo 
Federal designado em regulamento, devendo os ór-
gãos e entidades integrantes zelar pela uniformidade 
e consistência das informações.

Art. 10. Para maior segurança no cumprimento 
de suas competências institucionais no processo de 
registro, com vistas na verificação de dados de iden-
tificação de empresários, sócios ou administradores, 
os órgãos executores do Registro Público de Empre-
sas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas realizarão consultas automatizadas 
e gratuitas:

I – ao Cadastro Nacional de Documentos Extra-
viados, Roubados ou Furtados;
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II – a sistema nacional de informações sobre 
pessoas falecidas;

III – a outros cadastros de órgãos públicos.
Art. 11. O Poder Executivo Federal criará e man-

terá, na rede mundial de computadores – internet, 
sistema pelo qual:

I – será provida orientação e informação sobre 
etapas e requisitos para processamento de registro, 
inscrição, alteração e baixa de pessoas jurídicas ou 
empresários, bem como sobre a elaboração de ins-
trumentos legais pertinentes;

II – sempre que o meio eletrônico permitir que 
sejam realizados com segurança, serão prestados os 
serviços prévios ou posteriores à protocolização dos 
documentos exigidos, inclusive o preenchimento da 
ficha cadastral única a que se refere o art. 9o desta Lei;

III – poderá o usuário acompanhar os processos 
de seu interesse.

Parágrafo único. O sistema mencionado no caput 
deste artigo deverá contemplar o conjunto de ações que 
devam ser realizadas envolvendo os órgãos e entidades 
da administração federal, estadual, do Distrito Federal 
e municipal, observado o disposto no art. 2o desta Lei, 
aos quais caberá a responsabilidade pela formação, 
atualização e incorporação de conteúdo ao sistema.

CAPÍTULO III 
Da Central de Atendimento Empresarial – FÁCIL

Art. 12. As Centrais de Atendimento Empresa-
rial – FÁCIL, unidades de atendimento presencial da 
Redesim, serão instaladas preferencialmente nas ca-
pitais e funcionarão como centros integrados para a 
orientação, registro e a legalização de empresários e 
pessoas jurídicas, com o fim de promover a integração, 
em um mesmo espaço físico, dos serviços prestados 
pelos órgãos que integrem, localmente, a Redesim.

§ 1o Deverá funcionar uma Central de Atendi-
mento Empresarial – FÁCIL em toda capital cuja mu-
nicipalidade, assim como os órgãos ou entidades dos 
respectivos Estados, adiram à Redesim, inclusive no 
Distrito Federal, se for o caso.

§ 2o Poderão fazer parte das Centrais de Atendi-
mento Empresarial – FÁCIL, na qualidade de parcei-
ros, as entidades representativas do setor empresa-
rial, em especial das microempresas e empresas de 
pequeno porte, e outras entidades da sociedade civil 
que tenham como foco principal de atuação o apoio e 
a orientação empresarial.

§ 3o Em cada unidade da Federação, os centros 
integrados de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas poderão ter seu nome próprio defi-
nido pelos parceiros locais, sem prejuízo de sua apre-
sentação juntamente com a marca “FÁCIL”.

Art. 13. As Centrais de Atendimento Empresarial 
– FÁCIL serão compostas por:

I – um Núcleo de Orientação e Informação, que 
fornecerá serviços de apoio empresarial, com a finali-
dade de auxiliar o usuário na decisão de abertura do 
negócio, prestar orientação e informações completas e 
prévias para realização do registro e da legalização de 
empresas, inclusive as consultas prévias necessárias, 
de modo que o processo não seja objeto de restrições 
após a sua protocolização no Núcleo Operacional;

II – um Núcleo Operacional, que receberá e dará 
tratamento, de forma conclusiva, ao processo único de 
cada requerente, contemplando as exigências docu-
mentais, formais e de informação referentes aos órgãos 
e entidades que integrem a Redesim.

Parágrafo único. As Centrais de Atendimento Em-
presarial – FÁCIL que forem criadas fora das capitais e 
do Distrito Federal poderão ter suas atividades restritas 
ao Núcleo de Orientação e Informação.

CAPÍTULO IV 
Disposições Transitórias

Art. 14. No prazo de:
I – 180 (cento e oitenta) dias, serão definidas pe-

los órgãos e entidades integrantes da Redesim com-
petentes para emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento as atividades cujo grau de risco seja 
considerado alto e que exigirão vistoria prévia;

II – 18 (dezoito) meses, serão implementados:
a) pelo Poder Executivo federal o cadastro a que 

se refere o inciso I do caput do art. 10 desta Lei, no 
âmbito do Ministério da Justiça, para ser disponibilizado 
na rede mundial de computadores – internet;

b) pelos Municípios com mais de 20.000 (vinte 
mil) habitantes que aderirem à Redesim os procedi-
mentos de consulta prévia a que se referem os incisos 
I e II do § 1o do art. 4o desta Lei;

III – 3 (três) anos, será implementado pelo Poder 
Executivo federal sistema informatizado de classificação 
das atividades que uniformize e simplifique as atuais 
codificações existentes em todo o território nacional, 
com apoio dos integrantes da Redesim.

Parágrafo único. Até que seja implementado o 
sistema de que trata o inciso III do caput deste artigo, 
os órgãos integrantes da Redesim deverão:

I – promover entre si a unificação da atribuição 
de códigos da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas–Fiscal – CNAE–Fiscal aos estabeleci-
mentos empresariais de uma mesma jurisdição, com 
a utilização dos instrumentos de apoio à codificação 
disponibilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE;
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II – buscar condições para atualização perma-
nente da codificação atribuída aos agentes econômi-
cos registrados.

Art. 15. (VETADO).

CAPÍTULO V 
Disposições Finais

Art. 16. O disposto no art. 7o desta Lei aplica-se 
a todos os órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios competentes para 
o registro e a legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, relativamente aos seus atos constitutivos, de 
inscrição, alteração e baixa.

Art. 17. Os arts. 43 e 45 da Lei no 8.934, de 18 
de novembro de 1994, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 43. Os pedidos de arquivamento constantes 
do art. 41 desta Lei serão decididos no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimen-
to; e os pedidos constantes do art. 42 desta Lei serão 
decididos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob 
pena de ter-se como arquivados os atos respectivos, 
mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do 
exame das formalidades legais pela procuradoria.” (NR)

“Art. 45. O Pedido de Reconsideração terá por 
objeto obter a revisão de despachos singulares ou de 
Turmas que formulem exigências para o deferimento 
do arquivamento e será apresentado no prazo para 
cumprimento da exigência para apreciação pela au-
toridade recorrida em 3 (três) dias úteis ou 5 (cinco) 
dias úteis, respectivamente.” (NR)

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 19. (VETADO). 
Brasília, 3 de dezembro de 2007; 186o da Inde-

pendência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido Mante-

ga – Miguel Jorge.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.12.2007.

DECRETO Nº 6.884, DE 25 DE JUNHO DE 2009.

Institui o Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios 
– CGSIM.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 2o da 
Lei no 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e no art. 2o da 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 

Decreta: 

Art. 1o Fica instituído o Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, com 
a finalidade de administrar e gerir a implantação e o 
funcionamento da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negó-
cios – REDESIM, observadas as diretrizes e normas 
da Lei no 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 2o Compete ao CGSIM:
I – regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, 

alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, 
registros e demais itens relativos à abertura, legaliza-
ção e funcionamento de empresários e de pessoas 
jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou 
composição societária;

II – elaborar e aprovar seu regimento interno;
III – elaborar e aprovar o modelo operacional da 

REDESIM;
IV – elaborar e aprovar programa de trabalho para 

implementação e operação da REDESIM;
V – definir e promover a execução do programa 

de trabalho;
VI – realizar o acompanhamento e a avaliação 

periódicos do programa de trabalho aprovado, assim 
como estabelecer os procedimentos básicos para o 
acompanhamento e a avaliação periódicos das ati-
vidades e das ações a cargo dos subcomitês e dos 
grupos de trabalho; e

VII – expedir resoluções necessárias ao exercício 
de sua competência. 

Parágrafo único. O CGSIM expedirá, até 31 de 
dezembro de 2009, as instruções relativas a sua com-
petência que se fizerem necessárias. 

Art. 3o O CGSIM tem a seguinte composição:
I – Ministro de Estado do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior, que o presidirá;
II – Secretário de Comércio e Serviços do Ministé-

rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
III – Diretor do Departamento Nacional de Re-

gistro do Comércio;
IV – Secretário da Receita Federal do Brasil;
V – Secretário de Gestão do Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão;
VI – Presidente do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS;
VII – um Presidente de Junta Comercial indicado 

pela Associação Nacional de Presidentes de Juntas 
Comerciais – ANPREJ;

VIII – um Secretário de Fazenda Estadual ou 
Distrital indicado pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ;
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IX – um Secretário de Fazenda Municipal indi-
cado pela Associação Brasileira das Secretarias de 
Finanças das Capitais – ABRASF;

X – um representante dos Municípios, a ser indi-
cado pelas entidades de representação nacional dos 
Municípios brasileiros; e

XI – um representante do Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
indicado pela Secretaria Técnica do Fórum. 

§ 1o Os membros do CGSIM serão designados 
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, mediante indicação dos órgãos 
e entidades vinculados, conforme disposto no § 8º do 
art. 2º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

§ 2o O Presidente do CGSIM será substituído pelo 
Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, nas suas ausências 
ou impedimentos eventuais. 

§ 3o Os membros titulares do CGSIM indicarão 
um suplente, para substituí-los em suas ausências ou 
impedimentos. 

§ 4o As entidades de representação referidas no 
inciso X deste artigo serão aquelas regularmente cons-
tituídas há pelo menos um ano antes da publicação da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. 

§ 5o O CGSIM será instalado no prazo de até 
quinze dias após a publicação deste Decreto. 

§ 6o O apoio e assessoramento jurídico ao CGSIM 
serão prestados pela Consultoria Jurídica do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 4o Compete ao Presidente do CGSIM:
I – convocar e presidir as reuniões;
II – coordenar e supervisionar a implementação 

e funcionamento da REDESIM; e
III – exercer outras competências previstas no 

regimento interno do CGSIM. 
Parágrafo único. O Presidente do CGSIM poderá 

convidar outros representantes de órgãos ou entidades, 
públicas, privadas ou da sociedade civil, para participar 
e contribuir para os debates de acordo com a temática 
da pauta de cada reunião, sem direito a voto. 

Art. 5o O CGSIM reunir-se-á trimestralmente, em 
caráter ordinário, e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado por seu Presidente. 

Art. 6o O CGSIM poderá instituir subcomitês e 
grupos de trabalho para a execução de suas atividades. 

§ 1o O ato de instituição do subcomitê e do grupo 
de trabalho estabelecerá seus objetivos específicos, 
composição, coordenação, prazo de duração e, quan-
do couber, seu âmbito de ação. 

§ 2o O Presidente do CGSIM poderá convidar a 
participar dos subcomitês e grupos de trabalho repre-
sentantes de órgãos ou entidades, públicas, privadas 

ou da sociedade civil, de acordo com a temática da 
pauta de cada reunião. 

§ 3o Cabe aos órgãos e entidades convidados a 
participar dos grupos de trabalho a indicação de seus 
representantes e o custeio das respectivas despesas 
de deslocamento, hospedagem e atividades inerentes à 
sua participação na execução dos trabalhos do CGSIM. 

Art. 7o O CGSIM reunir-se-á com a presença de, 
no mínimo, sete de seus membros e deliberará mediante 
resoluções aprovadas por, no mínimo, dois terços dos pre-
sentes, computando-se a fração como um número inteiro. 

Art. 8o O CGSIM contará com uma Secretaria-
-Executiva, para o fornecimento de apoio institucional 
e técnico-administrativo necessário ao desempenho 
de suas competências. 

§ 1o A Secretaria-Executiva do CGSIM será exer-
cida pela Secretaria de Comércio e Serviços do Minis-
tério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
apoiada tecnicamente pelas instituições nele representa-
das, pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte – SEBRAE e pela Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. 

§ 2o Compete à Secretaria-Executiva do CGSIM:
I – promover o apoio e os meios necessários à 

execução dos trabalhos do CGSIM, dos subcomitês e 
dos grupos de trabalho a que se refere o art. 6o;

II – prestar assistência direta ao Presidente do 
CGSIM;

III – comunicar, preparar e lavrar as respectivas 
atas de reuniões do CGSIM; e

IV – acompanhar a implementação das delibe-
rações do CGSIM. 

Art. 9o A participação no CGSIM, assim como nos 
subcomitês e grupos de trabalho de que trata o art. 6o, 
não será remunerada, sendo seu exercício considera-
do de relevante interesse público. 

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos no 
âmbito das deliberações do CGSIM. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 25 de junho de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Guido Mantega – Miguel Jorge – Paulo 
Bernardo Silva – José Pimentel.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.6.2009 

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Ciência, tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, cabendo à última a decisão 
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Retorno à lista dos oradores inscritos.
Com a palavra o Senador Antonio Russo. 
O SR. ANTONIO RUSSO (PR – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sr. Presidente duas vezes, é uma honra muito 
grande, como cidadão do Mato Grosso do Sul e em nome 
dos cidadãos de Mato Grosso do Sul, me dirigir ao se-
nhor nesta posição de Presidente do Congresso neste 
instante, como 2º Vice-Presidente empossado ontem.

Saiba que dentro da homenagem que vou ter a 
honra de realizar, o senhor junto com ele são as duas 
maiores expressões do Congresso Nacional que a 
história de Mato Grosso do Sul nos dá. É um orgulho 
muito grande para mim, um principiante político, tê-lo 
na Presidência do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka – Bloco/
PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador.

O SR. ANTONIO RUSSO (PR – MS) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, este pronunciamento 
é uma homenagem que faço não só a um amigo, mas 
também a um homem que engrandeceu esta Casa e 
o nosso País.

A história, amigas e amigos Senadores presentes 
a esta sessão, faz-se no encontro do tempo com a me-
mória. As homenagens que fazemos a todos aqueles 
que um dia marcaram as nossas vidas são formas que 
encontramos para dizer que a alma permanece viva e 
que somos aquilo que deixamos para as lembranças 
de nossos antepassados.

Há exatamente cinco anos, em 17 de novembro 
de 2006, o Brasil perdia um grande homem público: 
Ramez Tebet.

Ramez Tebet é uma das principais referências 
políticas de Mato Grosso do Sul. Sua biografia e sua 
trajetória permanecem vivas no coração de cada sul-
-mato-grossense. Suas ideias, palavras, atos e obras 
estão vivos na nossa história, garantindo a presença 
e a participação de Mato Grosso do Sul no processo 
de construção do nosso País.

Nascido na cidade de Três Lagoas, Ramez Te-
bet construiu uma carreira digna, honesta, pontuada 
pelo respeito aos bens públicos e dedicada a servir a 
sociedade. Ele tinha política no sangue. Hábil, inteli-
gente, administrador competente, desde muito cedo 
revelou-se um homem especial.

Em 1954, aos 18 anos, mudou-se para o Rio de 
Janeiro e ingressou no curso de Direito da Faculdade 
Nacional, quando se interessou pelas atividades polí-
ticas. Nas horas vagas, ia ao Palácio Tiradentes para 
ouvir os maiores tribunos que este País já conheceu: 

Afonso Arinos, Otávio Mangabeira, Carlos Lacerda e 
muitos outros. Foi dessa maneira que descobriu sua 
verdadeira vocação: liderar, comunicar e se dedicar aos 
interesses coletivos. Foi assim que, ainda estudante, foi 
eleito para presidir a Associação Mato-Grossense de 
Estudantes, o primeiro cargo representativo de sua vida.

Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 
1959. Entre os anos de 1961 e 1964, tornou-se pro-
motor público. Nos anos seguintes, dividiu-se entre as 
atividades de advogado criminalista e professor.

A atuação do jovem advogado no Tribunal do Júri 
era tão brilhante que o Fórum ficava repleto de popu-
lares que gostavam de assistir as suas defesas. Sua 
fama de grande orador ultrapassou fronteiras e, aos 
poucos, ganhou o Brasil.

Defendendo os mais humildes, Ramez Tebet 
consagrou-se em pouco tempo como um dos maiores 
criminalistas da região Centro-Oeste.

Ingressou na vida política ao se filiar ao MDB, 
Partido da resistência à ditadura. Elegeu-se Prefeito 
de Três Lagoas em 1974. Em pouco tempo, Ramez 
transformou a estrutura do Município, realizando obras 
importantes em toda a cidade.

Ele foi responsável pela construção da rodoviária 
municipal e do ginásio de esportes local, deu início à 
modernização urbana da cidade, colocou seu Municí-
pio numa posição estratégica, cujos frutos estão sendo 
colhidos hoje com o intenso processo de industriali-
zação da região do bolsão sul-mato-grossense. Dei-
xou o cargo de Prefeito para se tornar Secretário de 
Justiça do Estado.

Em 1977, foi aprovada a lei que criou o Mato 
Grosso do Sul. Diante disso, nascia uma nova confi-
guração política.

No ano seguinte, Tebet tornou-se o Deputado Es-
tadual mais votado no Estado que acabava de nascer. 
Em sua primeira legislatura estadual, exerceu a impor-
tante função de relator do texto que criou a primeira 
Constituição estadual. 

Com o fim do bipartidarismo, Ramez filiou-se ao 
PMDB. Logo na primeira eleição direta para governa-
dor, em 1982, foi candidato a vice na chapa vencedora 
de Wilson Barbosa Martins. Quando este se afastou 
para concorrer ao Senado, em março de 1986, Ramez 
assumiu o governo, permanecendo no cargo por um 
ano, até o dia 15 de março de 1987.

Uma situação relatada no livro Simplesmente 
Tebet, biografia de autoria de Castilho Coaraci, deixa 
claros alguns aspectos da personalidade marcante do 
ex-Senador. Tenho o livro aqui, Casildo. Recomendo.

Vítima de câncer, doença contra a qual lutou 
por vários anos, Ramez manteve-se inabalável, traba-
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lhando muito, comandando e administrando o Estado. 
Neste período, Ramez foi submetido a várias sessões 
de quimioterapia e o seu cabelo caiu completamente. 
Algumas pessoas recomendaram que ele usasse uma 
peruca. Ele experimentou a primeira que lhe chegou 
às mãos e perguntou a Castilho qual era a impressão 
que causava. O assessor foi sincero e disse que ele 
poderia ser apelidado de “Sinhozinho Malta”, perso-
nagem de Lima Duarte de uma famosa novela da TV 
Globo. Ramez, então, pensou um pouco e disse: “Te-
mos que ser verdadeiros e enfrentar a vida de frente, 
sem nenhum artifício”.

Ele era assim. Tomava decisões rápidas e obje-
tivas. E, com esta determinação, Ramez foi seguindo, 
enfrentando as adversidades. Nunca fez da doença 
um fardo e nunca permitiu que isso fosse usado para 
colocá-lo numa posição de vítima.

Ramez tinha noções morais claras que o faziam 
separar com extrema sabedoria a vida pública da vida 
privada. Sua carreira, neste aspecto, foi um tributo à 
coerência.

Senhoras e senhores, gostaria de destacar al-
gumas das funções e missões desse notável político 
brasileiro.

Entre 1987 e 1990, Ramez foi Superintendente 
da Sudeco.

Em 1994, foi eleito Senador pela primeira vez. 
Com sua simplicidade, adaptou-se rapidamente à nova 
rotina parlamentar. Muitas vezes, era visto assoviando 
pelos corredores, mesmo tendo à frente tarefas difíceis 
de enfrentar, como a Presidência da CPI do Judiciário, 
a Presidência do Conselho de Ética e a relatoria do 
Sistema de Vigilância da Amazônia – Sivam.

Ramez atuou nas Comissões de Assuntos Eco-
nômicos, de Relações Exteriores, de Fiscalização e 
Controle e de Constituição, Justiça e Cidadania, partici-
pou do processo de votações ligadas à modernização 
do País que se seguiram ao sucesso do Plano Real, 
foi a favor da abolição do monopólio estatal nas tele-
comunicações e na exploração de petróleo, também 
defendeu a abertura da navegação de cabotagem às 
embarcações estrangeiras e o fim das distinções en-
tre empresas de capital nacional e estrangeiro, sendo 
favorável à emenda constitucional da reforma admi-
nistrativa, aquela que inseriu o importante princípio 
da eficiência no Texto Constitucional. Além disso, em 
1999, foi o relator geral do Orçamento no Senado e 
ainda se preocupou em tipificar abusos sexuais con-
tra crianças e adolescentes como crimes hediondos.

Em 2000, tornou-se Vice-Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Em 
junho de 2001, foi nomeado pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso Ministro da Integração Nacional. Três 

meses depois, por imposição da política partidária e por 
sua imensa capacidade de articulação, Ramez Tebet 
deixou o Ministério para presidir o Congresso Nacional.

Com sua tranqüilidade e forma de agir concilia-
dora, ele conseguiu devolver a paz e a harmonia ao 
Senado, em um de seus períodos políticos mais con-
turbados. Ramez ocupou a Presidência do Senado 
logo após o processo de cassação de um Senador 
e da renúncia de outros dois Senadores. Este foi um 
momento conturbado que testou Ramez de todas as 
formas, mas ele conseguiu superar a crise e criar um 
ambiente propositivo no Senado.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concederia um aparte, Senador Antonio Russo?

O SR. ANTONIO RUSSO (PR – MS) – Perfeito.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu 

não poderia deixar de me associar, neste momento, à 
história que V. Exª relata desse eminente homem público 
não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, que é o 
Senador Ramez Tebet. Ramez Tebet não só foi amigo 
nosso, amigo de Santa Catarina. Quando viemos para 
cá, em 1995, assumimos juntos e começamos a formar 
uma amizade verdadeira naquela época que continuou 
por uns tempos. Ele ia a Santa Catarina não só como 
Ministro da Integração Nacional, não só como Senador, 
mas como amigo também. Havia essa convivência de 
família. Isso eu tenho marcado profundamente. Eu não 
poderia deixar de aproveitar este momento, Senador 
Antonio Russo, para externar isso. São cinco anos que 
ele cá não está, mas lá se encontra, acompanhando, 
sem dúvida alguma, esta sessão e a homenagem que 
V. Exª presta a ele, ainda mais num momento extra-
ordinário em que é o Senador Moka, que acabou de 
ser eleito Vice-Presidente do Senado, que preside a 
sessão, justamente quando V. Exª está a homenagear 
esse homem público do Mato Grosso do Sul. Eu não 
poderia deixar de prestigiar, em nome dos catarinen-
ses, este momento tão extraordinário.

O SR. ANTONIO RUSSO (PR – MS) – Muito 
obrigado, Senador Casildo. Sabedor de sua amizade 
com o Senador Ramez, muito antiga, agradeço em 
nome dele, que aqui permanece conosco, e em nome 
da família. Obrigado.

Em seu discurso de posse, disse: “Meu desafio 
como Presidente será o de pacificar, tranquilizar e 
recuperar a dignidade e o respeito perante a opinião 
pública e colocar a pauta dos trabalhos em dia”.

Exerceu a Presidência do Senado entre setem-
bro de 2001 e fevereiro de 2003. Em 1o de janeiro de 
2003, deu posse a Luiz Inácio Lula da Silva no cargo 
de Presidente da República.

Além disso, durante seu mandato, deu andamento 
a projetos que lhe eram caros, como o da tipificação do 
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crime de tortura, por exemplo. Também já defendia o 
aumento da idade de aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos de 70 para 75 anos.

Nas eleições de 2002, foi reeleito para o Senado 
Federal com mais de 730 mil votos. Com isso tornou-
-se o político com a maior votação da história de Mato 
Grosso do Sul.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha).

O SR. ANTONIO RUSSO (PR – MS) – Já termi-
no, Presidente.

Nesse segundo mandato, ocupou cargos impor-
tantes dentro da estrutura da Casa, sendo titular da 
Comissão de Constituição e Justiça e Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Finalizo dizendo que, passados esses cinco anos, 
apesar de termos excelentes homens públicos no nos-
so Estado, podemos tranquilamente dizer que Ramez 
Tebet foi e será, em nossa memória, um dos nossos 
maiores líderes políticos.

A ética era a sua premissa básica. Mesmo diante 
dos maiores desafios e dificuldades, ele nunca deixou 
de lado a dignidade, a correção e seus preceitos mo-
rais. Seu republicanismo era inabalável.

Tive a honra de conviver com a Ramez Tebet. 
Pude, com muita tristeza, ao lado de sua filha Simone, 
despedir-me dele em seu leito de morte. Essa cena 
marcou-me profundamente.

Deixo aqui meus especiais cumprimentos a Dona 
Fairte, sua companheira de todas as horas, e aos seus 
filhos queridos: Eduarda, Ramez, Rodrigo e nossa 
Vice-Governadora, Simone Tebet.

Srs. Senadores, Ramez Tebet deixou um legado 
de respeito à coisa pública. Foi um exemplo para a po-
lítica brasileira, um marco na história da construção do 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Que o seu espírito e o seu exemplo continuem 
a nos iluminar, ajudando-nos na construção do futuro 
deste grande País.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Antonio Russo, para nós, do 
Mato Grosso do Sul, essa é uma emoção muito gran-
de. Ontem, o Senador Pedro Simon também relembrou 
o aniversário de cinco anos de falecimento do grande 
representante do nosso Estado, Senador Ramez Tebet.

Para falar pela Liderança do PMDB, concedo a 
palavra ao Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, em 
primeiríssimo lugar, quero cumprimentar o Senador 
Antonio Russo pela justíssima homenagem que aca-

bou de prestar ao inesquecível Senador Ramez Tebet. 
Tive a honra de ser contemporâneo e amigo de Ramez 
Tebet, que, sem dúvida, foi um dos maiores homens 
públicos deste País e que será sempre um grande 
exemplo a se seguir.

Sr. Presidente, tive também a honra de acom-
panhar a emocionante solenidade na qual o Governo 
lançou o Plano Nacional para os Portadores de Defi-
ciência. A própria Presidente Dilma, muito aplaudida 
pela iniciativa, comoveu-se e, com a voz embargada, 
disse que aquele era um momento em que valia a pena 
ser Presidente da República.

Com metas até 2014, o plano conta com previ-
são orçamentária de R$7,6 bilhões, e as ações serão 
executadas em conjunto por onze órgãos do Governo 
Federal.

O plano Viver sem Limite vai oferecer até 150 mil 
vagas para a qualificação profissional das pessoas com 
deficiência. Na educação, o plano prevê investimentos 
de R$1,8 bilhão em ações como a adaptação de 42 mil 
escolas públicas e instituições federais de ensino. Sr. 
Presidente, também serão adquiridos 2,6 mil ônibus 
acessíveis para o transporte de 60 mil alunos. A con-
tratação de 648 professores de Libras é outra ação do 
plano, assim como a implantação de mais salas com 
recursos multifuncionais.

Na área da saúde, que terá R$1,4 bilhão em re-
cursos, o número de exames do teste do pezinho será 
ampliado. A rede de produção e acesso à órtese e à 
prótese será ampliada, e o Sistema Único de Saúde 
(SUS) destinará recursos para adaptação e manuten-
ção de cadeiras de rodas.

Na inclusão social, serão implantados centros 
de referência para apoiar as pessoas com deficiência 
em situação de risco, como as que vivem em extrema 
pobreza. A previsão orçamentária só para essa área 
chega a R$72 milhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o eixo 
acessibilidade terá à disposição R$4 bilhões para criar 
cinco centros de Formação de Treinadores e Instruto-
res de Cães-Guia em cada uma das regiões do País.

Esse é um dos temas que mais satisfação me 
trouxe na vida pública. É uma iniciativa com a qual pro-
curo colaborar o tempo todo. O Brasil, nesse quesito, 
felizmente, vem evoluindo.

Quando presidi o Congresso Nacional, tivemos a 
oportunidade pioneira de trabalhar no tema e fizemos 
uma transformação no Senado Federal. A Semana da 
Acessibilidade ganhou notoriedade e atraiu pessoas 
comuns e celebridades para discutir o tema. Paralela-
mente à criação da Semana de Acessibilidade, trans-
formamos o Senado numa Casa acessível às pessoas 
portadoras de deficiência.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se houve 
um mérito nisso, este foi, sem dúvida, a abertura de 
uma discussão que induziu os poderes públicos e as 
empresas privadas a seguirem o mesmo caminho. O 
Senado Federal passou a ser uma instituição pioneira 
com a adequação dos seus espaços físicos: rampas 
foram adaptadas e alargadas para cadeiras de rodas, 
os meio-fios e telefones foram rebaixados, e sanitários 
foram adequados. Também foram reformados corredo-
res de acesso e elevadores. Disponibilizamos carros 
elétricos para as visitações, publicações de leis, rótu-
los de remédios e notícias em braile e a transmissão 
da TV Senado em Língua Brasileira de Sinais, além 
de uma série de outras medidas que nasceram dessa 
iniciativa elogiável.

Segundo o IBGE, 23% da população brasileira 
têm algum tipo de deficiência. Esse quadro levou o Mi-
nistério da Justiça, no governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando eu ainda era Ministro, a ela-
borar o projeto que resultou na Lei n° 10.098, criando 
normas e critérios para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobi-
lidade reduzida.

Na Câmara dos Deputados, esta é a primeira 
Legislatura com a presença de três Deputados cadei-
rantes: Rosinha da Adefal, Walter Tosta e Mara Gabrilli.

Para Alagoas, Sr. Presidente, é uma honra muito 
grande contar com a Deputada Rosinha presidindo a 
Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa 
com deficiência, reativada em abril deste ano e da qual 
tenho muito orgulho de fazer parte. Essa Frente tem 
como missão acompanhar políticas e ações para o se-
tor, promover debates e seminários, estimular o inter-
câmbio com parlamentos e entidades de outros países 
e acompanhar a tramitação de projetos no Congresso 
Nacional. É uma Frente que adquire muita importância 
e muito trabalho para inspirar e acompanhar as ações 
do plano lançado hoje pela Presidente Dilma.

Este novo programa se soma às iniciativas anterio-
res, todas elogiáveis. Entre elas, está a garantia consti-
tucional de um salário mínimo para deficientes que não 
tenham condições de se manter e a lei de cotas, que 
precisa, com mais ênfase, ser executada neste País. Em 
material legal, o Brasil também é referência mundial no 
assunto, já que perto de duzentas leis federais, em al-
gum ponto, fazem referências aos deficientes.

O mundo onde vivemos pode ser diferente. Tor-
ná-lo acessível é um compromisso de todos, e, nesse 
aspecto, os poderes públicos estão fazendo sua parte. 
Mas este é um tema que dispensa descontinuidade. 
Sr. Presidente, sempre há muito a ser feito, e todos 
devem fazer a sua parte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Paulo 
Davim. (Pausa.)

O Senador Paulo Davim já falou aqui, como Lí-
der, antecipando-se.

Na sequência, concedo a palavra ao Senador 
Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Caro Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, a quem 
rendo minhas homenagens pela eleição como 2º Vice-
-Presidente desta Casa. Tenho a honra de seguir as 
suas orientações dentro do meu Partido, principalmen-
te nos debates que tomam o cotidiano das comissões 
nesta Casa e muito naquilo que estamos discutindo 
no Código Florestal, que é um assunto, inclusive, que 
me traz hoje à tribuna.

Ontem, Srªs e Srs. Senadores, tivemos a oportu-
nidade de discutir, no âmbito da Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas, a qual tenho o privilégio de pre-
sidir, inclusive pela indicação do Líder Renan Calheiros, 
que nos solicitou que conduzisse esta Comissão, por-
que o Congresso Nacional não poderia ficar de fora das 
discussões sobre mudanças climáticas, ainda mais no 
ano em que a Convenção das Partes, a COP 17, que 
vai acontecer na cidade de Durban, na África do Sul, 
vai ter como tema principal as mudanças climáticas, 
então, ontem esta Comissão realizou audiência pública 
para tratar das atividades da Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação(Redd) florestal e o 
pagamento por serviços ambientais.

Naquela Comissão, foram palestrantes, ontem, o 
Sr. Osvaldo Stella, Diretor do Programa de Mudanças 
Climáticas do Ipam – Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia; o Gustavo Tosello Pinheiro, Coordena-
dor para Instituições Financeiras Internacionais do 
TNC; e o Dr. Paulo D’Ávila Ferreira, Diretor Executivo 
do Idesa – Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Socioambiental de Goiás.

Tivemos o privilégio de ouvir, Senador Moka, 
que muito se tem avançado, principalmente no bioma 
Amazônia, no que diz respeito ao controle do desmata-
mento. Mas muito mais é em transformar a floresta em 
algo viável e sustentável para o cidadão do Amazonas.

E o Fundo Amazonas está se restringindo a cuidar 
do bioma Amazonas. Mas ontem discutimos a importân-
cia de outros biomas, como o Cerrado, a Mata Atlântica, 
a Caatinga, Senador Pimentel, que são biomas que 
precisam de investimentos para que venhamos a fazer 
com que aqueles proprietários rurais a conservarem 
o seu solo de maneira adequada e a produzirem de 
maneira adequada tenham também outras fontes de 
renda que não somente a produção rural.
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Este é o motivo minha vinda à tribuna hoje, Sr. 
Presidente: discutir os serviços ambientais. Por isso 
apresentei, na Comissão de Meio Ambiente, a Emenda 
n° 50 ao Projeto do Código Florestal, que trata justa-
mente dos serviços ambientais.

Dê-se ao art. 48 do PLC n° 30, de 2011, a se-
guinte redação:

“Art. 48. O Poder Público instituirá Progra-
ma de Apoio Financeiro para as propriedades 
rurais como forma de promoção da manuten-
ção e recomposição da Área de Preservação 
Permanente e Reserva Legal ou conservação 
de vegetação nativa, incluindo a possibilidade 
de pagamento por serviços ambientais.

Parágrafo único. O Pagamento por servi-
ços ambientais será destinado ao proprietário 
ou possuidor de imóvel quando apresentar 
excedentes de áreas de vegetação nativa ou 
realizar a proteção das nascentes e rios ou 
ainda mantiver conservada outras áreas na-
turais, devendo o pagamento ocorrer por ato 
protetivo.”

Qual a nossa intenção ao apresentar esta emen-
da, Senadora Marinor Brito? Temos um ditado popular 
no Brasil que o inteligente é aquele que leva a vanta-
gem. O brasileiro inteligente é aquele que consegue 
ser atendido em primeiro lugar quando há uma fila 
com dezenas; o brasileiro inteligente é aquele que 
leva vantagem.

O Código Florestal traz, assim como quase toda 
a legislação brasileira, penalidades para aqueles que 
degradam o meio ambiente ou para aqueles que não 
cumprem a legislação. Ele não trata aqui de sanções 
penais, mas traz as restrições de direito e traz tam-
bém as obrigações pecuniárias decorrentes de uma 
autuação de um órgão ambiental. 

No entanto, ele não traz incentivos para aque-
le que preserva além de sua obrigação. O que nós 
queremos dizer aqui? Nós queremos que a legislação 
privilegie os cidadãos que agem de maneira correta 
e agem, ainda, além de suas obrigações. A nossa 
intenção com essa emenda é privilegiar o bom cida-
dão, é privilegiar aquele que preserva além de sua 
obrigação. Só que ele tem de manter o equilíbrio de 
sua propriedade. 

Nós temos aqui em discussão um tripé que está 
inserido no Código Florestal, e nós temos de ter a 
responsabilidade de olhar para esse tripé, que é o 
social, o econômico e o ambiental. A propriedade tem 
de ser viável, tem de garantir a sustentabilidade da-
quela família que vive da propriedade. Então, ela tem 
de ter renda econômica suficiente para que o cidadão 

tire dali o proveito necessário e o provento necessá-
rio para a manutenção de sua entidade familiar, mas 
quem produz também tem de cuidar da preservação 
ambiental. Pensando nisso, estaremos cuidando tam-
bém do nosso futuro. 

Nós estamos propondo aqui que também seja 
uma fonte de renda da propriedade a sua reserva, a 
sua conservação ambiental, que aquilo que o produtor 
preservar além de sua obrigação seja também uma 
forma de renda. O que estamos querendo dizer aqui, 
Srªs e Srs. Senadores, é que o produtor que agir de 
forma correta, o produtor que fizer algo pelo meio am-
biente deve ser compensado por isso. 

Chega até a haver discussões no sentido de um 
por um. Por exemplo, quanto vale uma floresta em 
pé? Quanto vale uma floresta derrubada, a biomas-
sa? E a produção agropecuária, rural, que se possa 
extrair daquele solo? Uma floresta em pé pode ter 
sequestro de carbono, pode ter serviços ambientais 
prestados à sociedade e pode ter o manejo florestal. 
E o manejo florestal nada mais é do que colher aquilo 
que está maduro. Não estamos falando, em momento 
algum, em degradação da floresta, mas em permitir 
que o homem acesse a floresta para colher algumas 
árvores para o seu sustento ou para a viabilização da 
sua subsistência; ou até mesmo para colher os frutos 
dessas árvores. Alguns otimistas chegam a cálculos 
de que pode chegar a um por um: o valor de uma flo-
resta em pé e o valor de uma propriedade de pecuária 
ou de agricultura.

Alguns falam até mesmo em remuneração pela 
área de preservação permanente e também pela área 
de reserva legal – isso como uma forma de obrigação 
prevista pela lei.

O que nós estamos trazendo aqui da tribuna des-
te Parlamento é a sugestão de buscar meios para que 
o produtor rural encontre a sustentabilidade dentro da 
sua propriedade.

Recentemente, tivemos a oportunidade de es-
tar na região de Foz do Iguaçu, a região abrangi-
da pelo lago de Itaipu, e lá no interior da Usina de 
Itaipu tivemos oportunidade de ouvir uma palestra 
sobre a geração de energia através do biogás – do 
biogás produzido por intermédio dos dejetos de su-
ínos e de aves produzidos naquela região, em que 
um programa incentivado pela Itaipu Binacional es-
timula o produtor a instalar um biodigestor que gera, 
que capta o gás, deixando de emitir o metano na 
atmosfera, deixando de poluir os lençóis freáticos e 
transformando isso em energia, e essa energia sendo 
jogada na rede. O próprio produtor joga aquilo que 
ele tem de excedente.
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É uma forma de viabilizar a propriedade permi-
tindo uma alternativa. E é fundamental incentivarmos 
essas alternativas de geração de energia e de produ-
ção de alimentos que contribuam para o equilíbrio do 
planeta.

Retornar à discussão em torno do mercado de 
carbono é necessário. E lá no meu Estado, o Paraná, 
Senador Moka, que é o Estado berço do plantio di-
reto, que é o Estado em que um alemão ali radicado 
inventou o plantio direto, lá na cidade de Rolândia, o 
Sr. Bartz, nós temos estudos que demonstram que a 
utilização do solo para a agricultura, através do plan-
tio direto na palha permite deixar de emitir milhares e 
milhares de toneladas de gás carbônico na atmosfera. 
Então, nós temos que remunerar o produtor também 
por essa atividade. 

Mas eu venho hoje aqui dizer a este Congresso 
Nacional, ao Senado Federal e à população brasileira 
que estou muito preocupado com a convenção das 
partes que vai acontecer no final deste mês início do 
mês que vem, na cidade de Durban, na África do Sul. 
Esta COP 17, que vai ter como tema principal as mu-
danças climáticas e também a prorrogação do Proto-
colo de Kyoto, está correndo um risco muito grande, 
principalmente pela crise que assola a Europa nesse 
momento, porque nós temos notícias que muitos paí-
ses que foram signatários do Protocolo de Kyoto não 
vão assinar a prorrogação deste Protocolo, que tem a 
sua vigência até o final do ano de 2012. Nossa preo-
cupação é de que se não houver um consenso entre 
os países signatários desse Protocolo, no sentido de 
cuidarmos das mudanças climáticas e de reduzirmos 
o efeito estufa ou controlarmos o meio ambiente e o 
aquecimento global nos próximos anos, questões como 
serviços ambientais e crédito de carbono, que hoje são 
tidos até mesmo como uma commodity ambiental dei-
xarão de ter o seu valor. E aí recursos para financiar 
programas como esses não terão. 

Porque temos que registrar aqui que o Brasil é um 
País, Sr. Presidente, que tem uma cobertura vegetal, 
florestal que chega a quase 65%. Atividade agrícola 
no Brasil ocupa cerca de 30% do território nacional. 
Nós somos uma potência agrícola, mas também so-
mos uma potência ambiental. 

E por que o Brasil tem de mover todas as ações 
necessárias para manter as suas florestas, para man-
ter o equilíbrio florestal do planeta, enquanto que os 
demais países não são signatários de compromissos, 
no que diz respeito a mudanças climáticas, ao aque-
cimento global?

Esse é o discurso de alguns países norte-ame-
ricano e também de alguns países europeus: de que 
as suas economias estão abaladas e um Protocolo 

que assuma compromissos para redução de gases no 
efeito estufa não é este o melhor momento e, por isso, 
acabam não sendo signatários de protocolo como esse.

O que nós queremos colocar aqui, senhoras e 
senhores, é que a Cop/Mop 17, que vai acontecer na 
cidade de Durban, na África do Sul, do dia 28 de no-
vembro ao dia 9 de dezembro, corre um sério risco. E 
corre um sério risco o nosso Planeta e todas as ações 
desenvolvidas no que diz respeito ao crédito de carbo-
no feito até este momento por todos aqueles governos 
e países, principalmente o Brasil, que tem avançado 
muito nesse sentido, até mesmo legislando quanto às 
mudanças climáticas. 

Então, Sr. Presidente, venho à tribuna desta Casa 
na data de hoje, às vésperas da aprovação do texto, 
no Senado Federal, do Código Florestal, que, prova-
velmente, será na semana que vem. E tenho certeza 
de que avançaremos, produzindo um texto que de-
monstre a necessidade de um equilíbrio entre produ-
ção de alimentos e conservação do meio ambiente. 
Isso é necessário para a sobrevida do cidadão, dos 
homens sobre o Planeta, e também para a sobrevida 
do nosso Planeta.

Eu trago a minha preocupação com a Convenção 
das Partes, que ocorrerá no final deste mês, início do 
mês que vem, na cidade de Durban. Porque se sairmos 
sem a sinalização de uma ação firme e necessária no 
que diz respeito ao controle da emissão de gases na 
atmosfera, estaremos colocando em risco o pagamento 
de serviços ambientais e principalmente o crédito de 
carbono, que muito evoluiu até a data de hoje. 

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Agradeço a V. Exª o tempo despendido. Uma 

boa-tarde às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência coloca em votação o 
Requerimento nº 1.380, de 2011, do Senador Anibal 
Diniz, que solicita autorização para desempenhar mis-
são oficial no exterior, por ocasião de convite formula-
do pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
para participar da COP 17 (Conferência das Partes da 
UNFCCC), no período de 2 a 6 de dezembro de 2011, 
em Durban, na África do Sul.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-
cordam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança, à 
Senadora Marinor Brito, que falará em nome da Lide-
rança do PSOL.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, os que nos assistem pela TV Senado e nos 
ouvem pela Rádio Senado, eu queria aqui registrar uma 
audiência que hoje a bancada do Partido Socialismo e 
Liberdade teve com o Ministro da Justiça. Muitas pau-
tas relacionadas com os interesses gerais da Nação 
e com os interesses dos Estados representados pelos 
Deputados e pelos Senadores do PSOL. 

A primeira questão cobrada do Ministro da Justiça 
foi informações sobre a sanção da Comissão da Ver-
dade. Todos aqui conhecem a nossa posição histórica 
para que o Brasil passe a limpo os momentos difíceis 
da ditadura militar, os momentos de tortura, de morte, 
de cerceamento de liberdade dos que ousaram, na-
quele período, lutar por justiça e por liberdade. 

Ao cobrarmos do Ministro essa questão, nós tam-
bém indagamos sobre os critérios de escolha dos que 
vão representar esse sentimento do povo brasileiro de 
que é preciso passar a limpo esse trágico momento da 
história política do País; e com que orçamento essa 
comissão deveria se movimentar. 

Nós saímos relativamente acomodados, tranqui-
los, pelo menos por enquanto, porque a informação 
é de que amanhã o projeto de lei será sancionado 
pela Presidenta Dilma. Nós estamos esperando an-
siosamente, inclusive a indicação e a definição que 
antecede a indicação dos critérios que devem conter 
os que vão atuar no período de investigação da Co-
missão da Verdade.

Outra parte importante da nossa pauta, duas 
delas trazidas pelo Deputado Chico Alencar, dizem 
respeito aos anistiados do Arsenal de Marinha, mais 
ou menos umas 200 pessoas, que estão aguardando 
uma decisão do Ministério da Justiça sobre essa de-
manda histórica, essa reivindicação antiga também.

Entraram na pauta com o Ministro os problemas 
que estão vivendo várias comunidades indígenas no 
Brasil, dentre elas os índios Pataxós na Bahia, a terra 
indígena Moró, no oeste do Pará. Levamos ao Minis-
tro a nossa preocupação em relação aos conflitos que 
rondam essa discussão referente à demarcação que 
até agora não foi feita de várias áreas de terras indíge-
nas no País e que são fruto de conflitos e de ameaças 
aos povos indígenas.

Grande parte dessas regiões, pela vulnerabilidade 
social, pela falta de apoio do Governo Federal, muitos 
indígenas estão vulneráveis no Brasil.

Nós apelamos mais especificamente neste caso, 
o Deputado Jean Willis e eu, para que o Governo Fede-
ral interfira nesses conflitos, sob pena de, num espaço 
curto de tempo, nós estarmos assistindo nos canais 

de televisão o derramamento de sangue, a matança, 
a continuidade da matança de populações indígenas.

Tratamos também da influência que tem as áreas 
de garimpos que estão nas proximidades das terras 
indígenas ou mesmo dentro delas.

Ficou claro, na discussão, pela revolta das po-
pulações indígenas, que têm se demonstrado nos 
pedidos de audiência que fazem aos Ministros da Su-
prema Corte, quando do julgamento dos processos 
que envolvem os interesses dos povos indígenas nas 
diversas audiências públicas que têm sido realizadas 
no Senado Federal, na Comissão de Direitos Huma-
nos e na atividade feita pela Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara Federal no Estado da Bahia, que 
existe uma situação de conflito e que, infelizmente, os 
setores do Governo que deveriam estar agindo para 
tentar impedir o conflito estão gerando mais conflito. 

Existe uma descrença das populações indígenas, 
das populações tradicionais, no Governo brasileiro, 
porque nas audiências que são realizadas nas regiões 
resultam acordos que, ao longo dos anos, não vem 
sendo cumpridos pelo Governo brasileiro. 

Tratamos também de um problema que é muito 
sério, Senador Moka, que vai ser fruto de uma pauta 
específica com o Ministro da Justiça, que é a ques-
tão do tráfico de pessoas. Isso mesmo! Não é tráfico 
de drogas, não é tráfico de armas que têm uma vasta 
legislação inclusive são considerados crimes no Có-
digo Penal Brasileiro, enquanto o tráfico de pessoas, 
a comercialização de seres humanos, de crianças, de 
mulheres, de transexuais, de pessoas de mais idades 
tem sido alvo de uma rede criminosa que está lucran-
do mais de R$32 bilhões ao ano.

Uma rede de criminosos que se utiliza da vulne-
rabilidade social e, no caso do Brasil, essa vulnerabi-
lidade é muito grande. Não é à toa que tem mais de 
520 rotas identificadas no nosso País, mesmo que não 
exista pesquisa, mesmo que não exista um trabalho 
mais direcionado para a política de enfrentamento, re-
centemente, o Brasil está elaborando o seu segundo 
Plano Nacional de Enfrentamento. As cidades brasi-
leiras não têm plano, os Estados brasileiros não têm 
plano. A CPI tem cobrado esses planos de enfrenta-
mento. Nós apelamos ao Ministro para que auxilie, que 
dê um suporte estrutural para que a CPI ajude a coibir 
rotas de tráfico de pessoas que não só têm gerado si-
tuação de escravidão de seres humanos, de violação 
de direitos sexuais – inclusive de crianças e adoles-
centes –, cárcere privado, cerceamento de liberdade, 
como tem assassinado milhares de seres humanos no 
nosso País, no Brasil! Meninas têm sido assassinadas 
na Amazônia. Existem cemitérios clandestinos, com a 
conivência, muitas vezes, do próprio Estado brasileiro. 
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Ao identificar esses casos, ao apelar ao Ministro 
que tome providências no sentido de estruturar melhor 
a Polícia Federal, nós estamos respondendo a uma ló-
gica que precisa ser alterada no nosso País: a lógica 
da conivência, a lógica de não denunciar, a lógica de 
fazer de conta que a política existe, quando, na ver-
dade, não existe. E a demonstração nítida disso, Srs. 
Senadores, Sr. Senador Pedro Taques, foi abrir hoje o 
orçamento que se encontra nesta Casa e me defrontar 
com o vergonhoso valor proposto pelo Governo bra-
sileiro para enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil. 
Pasmem, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, povo bra-
sileiro: R$1 milhão! É este o orçamento que propõe o 
Governo brasileiro para enfrentar o tráfico de pessoas 
no País. Um governo que não tem mais de oito núcleos 
de enfrentamento organizados no Brasil. Um país que 
não tem orçamento para Polícia Federal pagar um he-
licóptero para varar uma mata, uma área clandestina 
de cemitérios onde estão morrendo meninas.

Eu fiquei envergonhada e não sei nem por quê. 
Quem devia ficar envergonhada era a Presidenta da 
República, que fala em direitos humanos. Quem devia 
ficar envergonhado era o Ministro do Planejamento, 
que desconsidera, por ignorância, mas porque quer 
ignorar, uma realidade dura, nua e crua da violação 
de direitos humanos neste País.

Nós aceitamos, depois de solicitar uma audiência, 
sentar com o Ministro da Justiça para debater ações 
que vão ter que sair de algum lugar. Vai ter que ter 
dinheiro para sair de algum lugar, porque não é justo 
ver meninas, jovens adolescentes sendo assassinados 
pelas redes de traficantes neste País. Porque, muitas 
vezes, são convencidos pelos aliciadores de que, ao 
se deslocarem de uma cidade para outra no tráfico in-
terno, ou de um Estado para outro, ou do Brasil para 
vários países do mundo, podem ter uma condição de 
vida melhor.

Quero considerar que o balanço da audiência 
que o PSOL pediu ao Ministro da Justiça pode ser 
considerado um balanço positivo. Mas queremos e 
vamos cobrar o retorno de questões fundamentais e 
importantes como essas.

Ao mesmo tempo em que vamos dar prossegui-
mento, nessa discussão, provocando o Governo bra-
sileiro, provocando esta Casa, para que consigamos, 
através de uma emenda parlamentar assinada pelos 
integrantes da CPI, convencer o Governo brasileiro e a 
base aliada de que essa questão não pode ser tratada 
com desdém, com desrespeito, com descompromisso.

Um milhão de reais, Senador Pedro Taques, é o 
que propõe o Governo brasileiro no orçamento para 
enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil! Um milhão 
de reais foi o que propôs o ex-Senador José Nery, do 

PSOL, para fazer uma ação no Pará, para capacitar 
os conselheiros tutelares no Estado do Pará. E foi 
insuficiente, porque não se conseguiu atingir os 144 
Municípios do Estado. Imagina R$1 milhão para fazer 
o enfrentamento do tráfico no Brasil.

Não basta aprovar um plano nacional. Não basta 
anunciar medidas, metas, e não garantir uma retaguar-
da financeira e orçamentária para que elas possam ser 
cumpridas. Eu já fazia crítica ao Governo brasileiro por 
estar elaborando o segundo o plano nacional sem ter 
feito um balanço do primeiro, sem ter prestado contas 
à sociedade brasileira. Depois de chegar a esta Casa 
a proposta de lei orçamentária com R$1 milhão para 
enfrentar o tráfico de pessoas, aí, realmente, é uma 
situação de “amolecamento”. Não sei nem se exis-
te essa palavra. É molecagem tratar seres humanos 
dessa forma. 

Então, eu queria aqui anunciar essas movimen-
tações políticas que a nossa CPI tem tentado fazer 
Brasil afora, para mobilizar governadores, prefeitos 
nas cidades e nos Estados onde temos conseguido ir; 
ouvir autoridades e tentar fazer o mapeamento, porque 
não existe, Senador Pedro Taques. Desde 2000, não 
há uma pesquisa para saber qual é o quadro em que 
se encontra o nosso Brasil. Se além das 520 rotas já 
denunciadas, se existem mais; se algumas delas deixou 
de existir; que novas modalidades de tráfico têm hoje 
no País... Se é só trabalho escravo, se é só violação 
de direitos sexuais para fins comerciais? Se é tráfico 
para comercialização de órgãos. Se as novas modali-
dades que estão surgindo vão se enraizar ou podem 
ser enfrentadas, como é o caso de meninos que estão 
sendo levados para fora do Brasil para serem jogado-
res de futebol traficados! Por causa do modismo, da 
idolatria com Kaká, os novos ídolos do futebol, como 
Ganso, lá do Pará, estão saindo meninos de lá, de 12, 
13, 14 anos, traficados.

Então, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero 
deixar registrada aqui a minha expectativa em tentar 
reverter essa situação, ao tempo em que quero deixar 
registrada aqui minha indignação. Indignação ! Porque 
é indigno um governo propor R$1 milhão para enfrentar 
um problema tão grave e que o Brasil sequer tem con-
trole. É por isso que a Embaixada da Holanda ousou 
entregar na mão de um holandês um passaporte para 
ele fugir do Brasil, depois de ele ter sido condenado, 
em primeira instância, no Rio de Janeiro, por tráfico, 
desmoralizando o Governo brasileiro. Eu já informei ao 
Ministro das Relações Exteriores, nós estivemos lá em 
audiência, eu estive em audiência com o Embaixador 
da Holanda, cobrando uma posição.

Olha o sacrifício para os operadores do Direito 
chegarem à condenação de um crime que sequer está 
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tipificado no Código Penal Brasileiro, e depois terem 
que passar por esse vexame de antes de chegar no 
segundo julgamento o criminoso ter fugido do Brasil 
com a conivência de uma embaixada instalada no Brasil. 

Então, para vocês terem uma ideia do descontrole 
político, do desmando político que envolve questões 
diplomáticas, que envolvem questões de estratégia 
comum de protocolos internacionais, de protocolos 
bilaterais... eu vim agora, domingo, de Montevidéu, do 
Encontro Internacional dos Países do Mercosul.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Fui 
representando a nossa CPI. 

Para concluir, Sr. Presidente.
Buscando encontrar elementos novos para ten-

tar ajudar o Brasil a sair desse estado de inanição, de 
inconsequência, de irresponsabilidade com os seres 
humanos que são traficados. No entanto, deparamo-
-nos com este vergonhoso orçamento.

Vamos tentar mudar isso, vou pedir o apoio dos 
Srs. e das Srªs Senadoras para que a gente aprove 
uma emenda de bancada para reverter essa situa-
ção orçamentária. Essa questão não é melhor do que 
tráfico de armas e tráfico de drogas, porque estamos 
falando em vidas humanas. Esperamos que isso seja 
enfrentado e que esta Casa não se negue a fazê-lo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Quero passar a Presidência ao Senador 
Pedro Taques para que eu possa fazer uso da palavra.

O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Senador Moka, V. Exª, digno representante do 
Estado de Mato Grosso do Sul, tem o tempo regimental.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Presidente Pedro Taques, vejo à mesa o 
Senador Jayme Campos e vejo que o nosso Estado 
irmão, Mato Grosso, está muito bem representado aqui, 
no Senado Federal.

Senador Jayme Campos, V. Exª conviveu com o 
Senador Ramez Tebet. 

Já me antecedeu aqui o Senador Antonio Rus-
so, que fez uma homenagem a esse grande sul-mato-
-grossense que foi Ramez Tebet.

Ontem, o Senador Pedro Simon também lembrou 
o Senador Ramez Tebet. E o motivo foi que hoje, dia 
17 de novembro, faz cinco anos do falecimento do Se-
nador Ramez Tebet, acometido por um câncer contra 
o qual ele lutou por longos cinco anos.

Eu talvez tenha sido, Sr. Presidente, o político 
que, nos últimos anos, mais conviveu com o Senador 
Ramez. Aliás, eu tenho uma história com o Senador 
Ramez Tebet.

Quando fui disputar a minha eleição para verea-
dor, eu estive com o, à época, Deputado Estadual Ra-
mez Tebet – campanha memorável de 1982, primeira 
eleição pós 64. O nosso MDB velho de guerra lançou 
como candidato a governador Wilson Barbosa Martins, 
um dos expoentes da antiga UDN. Ele, na verdade, 
se orgulhava de dizer que era “UDN bossa-nova”. O 
candidato a vice-governador nessa chapa foi o nosso 
querido Ramez, e o Ramez me aconselhava, eu, can-
didato a vereador na nossa capital, Campo Grande. 
De lá para cá, eu e o Ramez... Ele, vice-governador; 
depois, assumiu o Governo do Estado. 

O Dr. Wilson era candidato a governador, já em 
86, e eu me elegi deputado estadual pela primeira 
vez no meu Estado. O Ramez, durante o Governo de 
Wilson Barbosa Martins, assumiu, aqui em Brasília, 
a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-
-Oeste, a Sudeco. 

O Ramez era uma das figuras mais carismáticas 
com quem convivi nesses – já se vão – 32 anos de 
carreira política. Sempre político, um grande orador, 
que entusiasmava qualquer tipo de plateia, formação 
jurídica impecável, Ramez era originariamente do Mi-
nistério Público. O Senador Ramez Tebet era, sem 
dúvida alguma, um dos políticos mais completos que 
eu conheci pessoalmente.

Foi casado com Dona Fairte Nassar Tebet. E tive 
o privilégio, como professor no Colégio Dom Bosco, de 
dar aula para suas duas filhas, a Simone e a Eduarda. 
Mas Ramez teve quatro filhos. Teve também os gêmeos 
Ramez – Ramito – e Rodrigo. E eu convivi muito prin-
cipalmente com a Simone, que foi Deputada estadual, 
Prefeita de Três Lagoas e, hoje, Vice-Governadora do 
Estado do Mato Grosso do Sul. Esta é a herdeira política 
do Senador Ramez: Simone, um dos melhores quadros 
do nosso Partido. A Simone, na verdade, renunciou à 
metade do seu segundo mandato de Prefeita de Três 
Lagoas para ser Vice-Governadora de Mato Grosso do 
Sul, a convite do Governador André Puccinelli.

Mas eu convivi aqui com o Ramez, eu Deputado 
Federal e ele, Senador da República. E aprendi muito. 
Através do Ramez, conheci aqui principalmente os Se-
nadores do PMDB, como Pedro Simon, Casildo Malda-
ner, Luiz Henrique, Roberto Requião e tantos outros.

E o Ramez, daqui do Senado, foi nomeado Mi-
nistro da Integração. Uma festa no Mato Grosso do 
Sul! Passados três meses, numa crise que o Senado 
da República vivia, o Ramez deixou o Ministério da 
Integração para assumir a Presidência do Senado e, 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



47760 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

portanto, do Congresso Nacional, uma honra para os 
sul-mato-grossenses. Antes do Ramez, também presi-
diu o Congresso Nacional e o Senado o ex-Governador 
Fragelli, mas aí o nosso Mato Grosso era uno, Senador 
Pedro Taques, Senador Jayme Campos.

Então, venho hoje aqui fazer uma homenagem a 
esse amigo. Porque o Ramez era meu amigo, amigo de 
tanto tempo, de tantas e tantas jornadas. E fico pensan-
do como eu gostaria que o Ramez ainda estivesse na 
vida pública, Senador Jayme Campos, num momento, 
numa quadra da política, Senador Pedro Taques, em 
que precisamos, cada um de nós, cada vez mais, dar 
exemplos, bons exemplos de homem público. E foi o 
que o Ramez fez, na vida política impecável, um ho-
mem que governou o Estado, foi Ministro, presidiu o 
Senado. Eu não me lembro de o Ramez ter sido acu-
sado de qualquer coisa que pudesse macular a sua 
honra e a sua ética.

Lembrar o Ramez hoje é lembrar exatamente o 
que é fazer realmente Política com “P” maiúsculo. Por 
isso, a população sul-mato-grossense não esquece 
esse líder, porque foi um exemplo, uma referência. 
Eu sou testemunha disso. Fui estimulado pelo Ramez 
a disputar eleições. Eu, o próprio Governador André 
Puccinelli... É uma geração de políticos que se espe-
lharam nessa grande figura. E não só na do Ramez. 
Quero também fazer justiça ao ex-Governador Wilson 
Barbosa Martins, que também é para nós uma gran-
de referência. Aliás, nós nos orgulhamos dos quadros 
políticos do Mato Grosso do Sul.

Quero conceder um aparte ao Senador Jayme 
Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu 
caro Vice-Presidente desta Casa, Senador Waldemir 
Moka, que tive o privilégio de conhecer nesta Casa, 
como Senador da República. Posso dizer que me sin-
to orgulhoso. Dessa feita, quero me associar a V. Exª 
quando presta homenagem, ao completar cinco anos 
do seu falecimento, a esse grande mato-grossense, este 
grande brasileiro que foi o Senador Ramez Tebet. V. Exª 
conta aqui a sua biografia, fala do seu relacionamento, 
da sua amizade com o Senador Ramez Tebet. Indis-
cutivelmente, nós que o conhecemos temos marcas 
indeléveis, na medida em que era um dos políticos e 
um dos homens públicos mais corretos deste País. Era 
uma prática e uma constante fazer política com res-
peito aos seus aliados e seus amigos, mas, acima de 
tudo, no exercício do cargo que ocupou, sempre o fez 
com muita transparência. Ramez Tebet, com certeza, 
escreveu a história do Mato Grosso de uma maneira 
geral: primeiro o Mato Grosso uno e, depois, quando 
foi dividido em 1978, com a nomeação dos primeiros 
governadores de ambos os Estados – Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul. O Estado do Mato Grosso do 
Sul, meu caro Senador Waldemir Moka, tem o privi-
légio de ter homens na política brasileira, na dos dois 
Estados, competentes e honestos. V. Exª se referiu 
aqui ao valoroso Wilson Barbosa Martins. Mas não 
podemos esquecer também do ilustre Senador Ra-
chid Saldanha Derzi, uma figura por quem eu tinha a 
maior admiração, do seu saudoso filho Flávio. Todos 
engrandecem a política nacional, principalmente neste 
momento conturbado que vivemos na política. Entre-
tanto, quando V. Exª se refere a Ramez, recordamo-nos 
muito bem sua trajetória: como Ministro, depois como 
Senador. Mas também tive o privilégio de conhecê-lo 
na Sudeco. Lembro-me muito bem da época em que 
estive visitando a Sudeco, já com pouco funcionamento, 
com pouca atividade, com Júlio Campos, meu irmão, 
naquela oportunidade, como Deputado Federal. Lá era 
uma verdadeira escola de aprendizagem. E ele era um 
homem de bem, manso na sua fala. E você saía de lá 
renovado nas suas energias. De maneira que nós – 
eu, o Senador Pedro Taques e certamente o povo do 
velho Mato Grosso – queremos nos associar a V. Exª 
nessa homenagem que é mais do que justa a esse 
grande matogrossense, a esse grande brasileiro, que 
é Ramez Tebet, que deixou saudade, que fez a histó-
ria da política nacional. Certamente, nós, mais jovens, 
espelhávamo-nos na sua figura, pois no momento de 
crise no Senado, ele aqui esteve para pacificar a Casa, 
colocar o Senado Federal nos trilhos e, acima de tudo, 
discutir os projetos de interesse nacional. De maneira 
que aqui, particularmente, quero me associar a V. Exª 
e cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento da tarde 
de hoje, quando homenageia o querido e saudoso Ra-
mez Tebet. Parabéns a V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Quero incorporar o aparte que faz V. Exª ao meu 
discurso e dizer que, por coincidência – ou não –, es-
tiveram aqui ontem o Governador André Puccinelli, a 
Vice-Governadora Simone Tebet e seu esposo Edu-
ardo Rocha, Deputado Estadual, para minha alegria, 
no momento em que meus amigos, meus colegas aqui 
do Senado me davam a honra e a confiança do voto 
para que eu pudesse exercer a 2ª Vice-Presidência. 
Eu saí dali e fui estar com a Simone, que me disse: 
“Moka, amanhã faz cinco anos que meu pai faleceu”. 

Eu presenciei, Senador Jayme Campos, Sena-
dor Pedro Taques, um momento muito emocionante. 
O Ramez, já acometido da doença, recebeu uma ho-
menagem na Comissão de Assuntos Econômicos, à 
qual compareci como deputado federal. Eu me lembro 
que o Ramez disse que a mesa em que ele estava não 
tinha sido enfeitada com flores, era uma homenagem 
simples, mas que ele trazia do nosso Estado a flor que 
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para ele era a mais bonita, de mais valor. Ele disse: 
“Senadores, eu trago a flor mais valiosa da minha vida, 
que é a minha filha Simone Tebet”. Uma emoção muito 
grande nos acometeu, inclusive porque já sabíamos 
que lhe restava pouco tempo de vida. 

Senador Pedro Taques, venho hoje a esta tribuna 
para, em nome da população do meu Estado de Mato 
Grosso do Sul, prestar uma homenagem a um homem 
que honrou o seu mandato, honrou o seu sobreno-
me e deixou um legado de coerência, de seriedade, 
de altivez para a sua família, em especial para a sua 
filha, tenho certeza. Nós do Mato Grosso do Sul, na 
fronteira, temos um ditado: “A fruta não cai longe do 
pé”. E a Simone herdou todas essas virtudes e todas 
essas qualidades do seu pai, Senador Ramez Tebet. 

Por isso, ao encerrar minhas palavras, eu quero 
me dirigir à nossa Vice-Governadora Simone e dizer 
que estou aqui orgulhoso de ocupar a cadeira do meu 
amigo Senador Ramez Tebet, e farei o possível para 
honrar, para dignificar o nome desse que foi, sem dú-
vida nenhuma, um dos maiores nomes da política do 
meu querido Mato Grosso do Sul.

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

– MT) – Senador Moka, me associo a V. Exª, a essas 
belas palavras em relação ao Senador Ramez Tebet. Eu 
não o conheci, a não ser em uma única oportunidade, 
quando ele era presidente de uma comissão aqui no 
Senado, e ele me ouviu lá em Mato Grosso, eu como 
procurador da República. Ele foi presidente na CPI do 
Poder Judiciário, naquele momento importante para a 
República Federativa do Brasil. 

Ele foi promotor de Justiça no Estado de Mato 
Grosso do Sul, e ele é um mato-grossense da melhor 
qualidade. Eu tenho certeza de que V. Exª honra o povo 
de Mato Grosso do Sul e a memória desse grande 
brasileiro. Parabéns.

Eu passo a Presidência a V. Exª, porque agora 
eu estou inscrito para falar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

É só para, com a aquiescência de V. Exª, fazer 
um comunicado importante.

O Sr. Pedro Taques, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para um comunicado importante à 
Casa, o Senador Wellington Dias. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador. 

Aliás, parabenizo também V. Exª pelo pronuncia-
mento importante que traz aqui.

A empresa internacional que faz avaliação de risco 
de empresas e de governos, Standard & Poor’s, acaba 
de anunciar que o Brasil, na área de longo prazo, em 
moeda estrangeira, é alterado de BBB para BBB+. E 
a nota de longo prazo, em moeda local, de BBB+ para 
A. E, ao mesmo tempo, o rating de curto prazo A-3 
para moeda estrangeira, e para A-2 para moeda local.

A importância do comunicado dessa agência é 
que no momento em que vivemos essa crise mundial, 
em que quase todos os países desenvolvidos estão 
tendo queda nas suas avaliações, o Brasil tem esse 
grau de confiança. 

Destaco aqui que a própria agência, ao final, 
coloca que, em razão do compromisso fiscal do Go-
verno da Presidente Dilma, ela coloca o Brasil nesse 
crescimento de classificação.

Como brasileiro não posso deixar de comemorar 
porque isso é importante para a relação do Brasil com 
os outros países e para a relação das empresas dos 
investidores, enfim dentro de um País como o Brasil.

Era isso. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Registro o anúncio que faz V. Exª. Sem 
dúvida alguma, é uma grande notícia para o nosso País, 
sobretudo, como diz V. Exª, num quadro tão difícil por 
que passa a economia mundial.

Concedo a palavra, para fazer seu pronuncia-
mento, ao Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Presidente Moka, 
antes da iniciar a minha fala, quero cumprimentá-lo 
pela assunção à 2ª Vice-Presidência desta Casa, elei-
ção merecida que prova que o Senado está em bom 
caminho, porque colocar essa responsabilidade nas 
mãos de V. Exª é reconhecer não só o trabalho digno 
que V. Exª faz aqui, mas a sua conduta pessoal e sua 
conduta política. 

Fica aqui os meus cumprimentos pela assunção 
ao cargo de Vice-Presidente.

Srªs. e Srs. Senadores, na terça-feira passada, nós 
atingimos 122 anos da República. O que é República? 
Qual a importância desse tema hoje na atual quadra 
que passa a República Federativa do Brasil? Senador 
Moka, Presidente desta sessão, República é daque-
las palavras chamadas de viajantes, palavras que tem 
um sentido, mas muda o seu sentido tendo em conta 
o momento em que estão sendo proferidas: o espaço 
em que estão sendo ouvidas. Palavras viajantes!
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A palavra República tem uma dimensão, um sen-
tido em um momento histórico, e ela muda esse seu 
sentido de acordo com o momento histórico. Poderia 
aqui citar, Presidente, que, 340 anos antes de Cristo, 
República tinha um sentido. Aristóteles dizia que existem 
três formas de governo: a monarquia, governo de um 
só – a monarquia pode se transformar em uma tirania, 
Senador Pimentel –, a aristocracia, governo de mais 
de um, porém poucos – a aristocracia pode se trans-
formar em uma oligarquia – e República, governo de 
muitos. Mas a República, governo de muitos, segundo 
Aristóteles, poderia se transformar em uma demagogia. 
Ele disse isso 340 a.C. Essa era a dimensão do termo 
República naquele momento histórico.

Em 1513, Maquiavel, na capa do seu famoso 
livro O Príncipe, fala que só existem duas formas 
de Estado: principados, que conhecemos hoje como 
monarquia, ou Repúblicas. Para Maquiavel, Senador 
Cristovam Buarque, as expressões monarquia e Re-
pública tinham sentidos diversos. A monarquia era o 
governo vitalício, hereditário e irresponsável. Diferente 
da República, que era um governo eletivo, temporário e 
responsável. Aquele, na República, que exerce parcela 
da soberania do Estado é responsável pelos seus atos 
de forma administrativa, civil, penal e também política. 

Qual o sentido, a dimensão do termo “República” 
hoje? Seria virtudes cívicas? República, como sinôni-
mo de confiança política. E faço uma indagação, Srs. 
Senadores: é possível formar uma verdadeira Repú-
blica sem ética na política e abdicando das virtudes 
cívicas como qualidades essenciais dos governantes? 
Isso é possível? Isso não é possível. Não é possível 
uma República sem ética na política.

E continuo. Essa questão, ainda distante da agen-
da nacional – e muito distante da agenda nacional –, 
revela-se essencial quando se trata de pensar a Re-
pública brasileira, o problema da legitimidade e con-
fiança na representação política e de governo. Qual a 
confiança que a sociedade tem em relação aos políti-
cos na República Federativa do Brasil? Políticos que 
exercem a Presidência da República e até a vereança 
do menor Município deste País? A essa pergunta te-
mos de responder.

Com efeito, deve-se, Senador Cristovam, aos hu-
manistas cívicos italianos da época do Renascimento 
o resgate do debate sobre a importância da liberdade 
política e da participação ativa nas coisas da cidade, 
para que se possa falar em República. Por essa razão, 
o tema das virtudes retorna ao debate como elemento 
central do ideal republicano. Virtudes, Senador Cristo-
vam. Com muita honra, passo a palavra a V. Exª mais 
à frente e continuo meu raciocínio.

Isso significa que a formação do bom governo 
demanda, desde antes, a educação para as discipli-
nas humanísticas, como ética, como filosofia, como 
política, como retórica, como condição essencial para 
que o homem possa adquirir a sabedoria necessária 
ao exercício da liberdade política. E aqui nós não esta-
mos a tratar de um preconceito burguês que entende 
que só a educação formal é importante. Não é isso. 
Saber é diferente de sabedoria, como nós todos aqui 
muito bem sabemos.

Assim, “ação direta, possibilidade de agir pra-
ticada pelos cidadãos de maneira independente de 
suas inclinações pessoais e seus desejos, a partir da 
qual se elabora a lei e a ela se submete, sem recair 
em dominação”. Logo, a liberdade política se funda 
na democracia, ao mesmo tempo em que por esta é 
alimentada, fazendo com que a vida republicana deva 
ser pautada pela busca da excelência nas instituições 
e na ação dos governantes.

Um bom governante, Srs. Senadores, um minis-
tro de Estado, um senador, um governador deve ser 
guiado pela virtude que se expressa, conforme ensina 
Sêneca, em quatro aspectos:

“1. refrear os desejos
2. dominar o medo
3. tomar as decisões adequadas
4. dar a cada um o que lhe é devido”.
A partir dessas ações se concebe as 

noções de temperança, de coragem, de pru-
dência e de justiça. Cada qual comportando 
os seus deveres específicos, como elementos 
que sustentam a República construída a partir 
do decoro, da firmeza de princípios e de total 
harmonia dos atos políticos com a grandeza 
que esteja acima das coisas menores.”

Passo a palavra a V. Exª, Senador Cristovam. 
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– Senador Taques, eu não podia deixar de pedir um 
aparte, mas queria deixar para sua decisão o momen-
to oportuno. Como o senhor passou, eu quero colo-
car, primeiro, é sintomático que o dia 15 de novembro 
se transformou em um feriado sem se comemorar o 
fato; passou em branco. As pessoas só sabiam que 
era um dia de ir para a praia, se não tivesse sido um 
dia de chuva, como foi. Mesmo os que foram para a 
rua lutar contra a corrupção não sabiam que estavam 
usando o dia da República e ainda menos sabiam o 
que o senhor está nos mostrando aqui: o casamento 
entre República e ética. A gente precisava ter um de-
bate grande aqui sobre República, até para recuperar 
o conceito. Cento e vinte e dois anos depois, a sensa-
ção que a gente tem por não entender o que o senhor 
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está colocando é que a República foi proclamada, mas 
não foi construída. Nós não temos uma República na 
linha do que o senhor está falando. Não é República 
um sistema em que haja falta de respeito à coisa pú-
blica, e não há forma mais explícita de falta de respei-
to à coisa pública do que a corrupção; é a maior das 
formas de desrespeito. Nós confundimos República 
com presidencialismo, não é o mesmo. E às vezes a 
gente confunde monarquia com não República. Do 
ponto de vista social, as monarquias europeias são 
mais republicanas do que o Brasil. Não faz muito, eu 
vi a foto de um filho de um príncipe da Dinamarca indo 
para a escola pública com os filhos dos mais simples 
trabalhadores da Dinamarca. Isso é República, mes-
mo que tenha um rei. Nós precisamos, sim, entender o 
que quer dizer República e começarmos a construí-la 
no Brasil. E isso exige alguns pontos: primeiro, acabar 
com a corrupção no comportamento dos dirigentes, 
como o senhor mesmo disse, citando, inclusive, gran-
des autores; segundo, entender que não há República 
quando não há ética nas prioridades; quando há uma 
corrupção nas prioridades não há República. E o Brasil 
está cheio de corrupção nas prioridades. Os recursos 
são usados para servir às minorias, às aristocracias. 
Senador Simon, a ocupação da Rocinha, que nós to-
dos temos que apoiar como uma iniciativa correta, é 
prova de que este País não é uma República. Não se 
precisa invadir nem ocupar um pedaço do território 
do próprio país. Se você tem que ocupar um pedaço 
do território do mesmo país, a causa pública não foi 
praticada, tanto é que a gente invade para transformar 
uma favela em bairro. Se a gente tivesse feito o bairro 
antes de virar favela, não precisava invadir. Senador 
Simon, eu fiquei chocado quando eu vi a bandeira do 
Brasil subindo, como se fosse uma grande vitória de 
um exército contra um país estrangeiro, mas aí eu pen-
sei, Senador Simon: será que não é, de fato, um país 
estrangeiro? Esse lado de cá é a 7ª potência econômi-
ca do Brasil, o lado de lá é a 84ª potência do País em 
índice de desenvolvimento humano. Aquela bandeira 
foi a bandeira da 7ª potencia ocupando o 84º lugar no 
IDH. Não há República. Nós precisamos construir a 
República, para isso nós precisamos entender o que 
é República, e nesse entendimento do que é Repú-
blica o senhor está ajudando bastante. Pena que seja 
um discurso e que, depois, a gente não continue esse 
debate. Eu concluo, lembrando e prestando uma ho-
menagem àquele que mais falou aqui em República 
do tempo em que estou aqui, que foi Jefferson Péres. 
Jefferson Peres costumava falar do pacto republicano. 
Nós não construímos ainda um pacto republicano. So-
mos um presidencialismo a serviço de uma aristocracia 
que é 1%, 2%, 3%, 5% da população mais privilegia-

da e que recebe a maior parte dos recursos públicos 
que são colocados a sua disposição e não da causa 
pública, do res publica como se fala de uma maneira 
mais refinada. Parabéns pelo seu discurso e, oxalá, a 
gente pudesse debater isso com mais tempo. Como 
podemos nós construir a República porque lá o pessoal 
do Deodoro, até hoje, não construiu ainda.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado pelo seu aparte, Senador Cristovam Buarque. 

Eu sou daqueles que fala o que faz e faz o que 
fala. Nós temos que debater a República, mas concordo 
com V. Exª que, mais do que debatermos, temos que 
concretizar esses ideais da República.

V. Exª tem uma expressão que diz que enquanto 
um brasileiro não conseguir ler na bandeira Ordem e 
Progresso não temos um País democrático e muitos 
brasileiros não sabem ainda ler Ordem e Progresso 
na nossa bandeira. Isso prova que não temos uma 
República. 

Repetindo Sêneca:
“1. refrear os desejos
2. dominar o medo
3. tomar as decisões adequadas
4. dar a cada um o que lhe é devido”.

O que é um Senador da República, Senador Pedro 
Simon que me honra com a sua presença? É aquele 
sênior de idade, alguns de pouca idade, mas por isso 
a Constituição afirma que para ser Senador o mínimo 
é 35 anos, que busca os ideais da República e os ide-
ais da República hoje, diferentes daqueles de Aristó-
teles, diferentes daqueles de Maquiavel, os ideais da 
República hoje se revelam na busca da temperança, 
na busca da ética, a partir do decoro, da firmeza de 
princípios e a total harmonia dos atos políticos com a 
grandeza que esteja acima das coisas menores”.

Esse é o papel de um Senador da República 
que busca, com sua experiência, alcançar esses ide-
ais. Pois bem, nesses aspectos, ações virtuosas são 
aquelas que conseguem reproduzir os valores morais 
constituídos no plano da comunidade. Valores como 
justiça, coragem, honra e prudência são elementos 
centrais à avaliação da ação política por parte da pró-
pria comunidade.

Fui eu quem escreveu isso? Não. foi Fernando 
Filgueiras. Honestidade intelectual, honestidade cívica. 
Não podemos nos adonar de algo que não escrevemos.

Pois bem, Senador Moka, é sobre esse aspecto 
que se assenta a legitimidade do governo e se forma 
o juízo político que, como sabido, não se identifica 
como juízo de legalidade, este, o juízo de legalidade, 
é caracterizado pela presunção de inocência e da 
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necessidade de provas para a condenação. Esse é o 
juízo de legalidade.

O juízo político se assenta na confiança, que sig-
nifica fidúcia, confiança, por parte da sociedade civil 
e dos homens educados para a prática das virtudes 
– educado, aqui, não no sentido formal, por óbvio –, 
de que seus representantes reproduzem na esfera go-
vernamental a busca pela excelência através de ações 
virtuosas, o que importa em responsabilidade política 
perante seus atos.

Por isso, a República se diferencia da Monarquia. 
Na Monarquia existe a irresponsabilidade e, na Repú-
blica, nós temos a responsabilidade, inclusive política. 
Daí por que a exigência e cobrança dos membros do 
governo pela sociedade civil é ato de mais pura expres-
são da liberdade política que se espera republicana, 
pois não é possível construir uma nação próspera com 
corrupção, não é possível construir uma nação com 
excessos, com compadrios, com feudos partidários in-
crustados nos ministérios, não é possível – outra grave 
consequência desse nosso presidencialismo imperial 
de coalizão é a total submissão do Poder Legislativo 
e dos partidos políticos em nosso País.

República, hoje, tem o sentido de republicanismo, 
de honestidade cívica, de dever de ser honesto, dever 
de pagar tributos, dever de comparecer às sessões 
do Senado, dever de ser honesto, honesto nas mais 
variadas áreas. Este, a meu juízo, é o significado da 
República na atual quadra em que nós vivemos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade 
de falar a respeito da República.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS – Fora 
do microfone.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 
do microfone.) – V. Exª queria fazer um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, inscrito, o Senador 
Jayme Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT – 
Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senador Jayme Campos declina 
da inscrição.

Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka, 
quero, inicialmente, parabenizá-lo pela sua eleição para 
2ª Vice-Presidência desta Casa. Já no primeiro dia 
de exercício da sua atividade, aqui está para presidir 
os trabalhos, para orientar e ordenar as atividades e, 
ao mesmo tempo, ouvir-nos a todos nós, o que é um 
ato muito difícil. Normalmente temos o hábito de falar 

mais e de ouvir menos, e V. Exª está exatamente nos 
dando uma grande lição ao ouvir, ao presidir, ao con-
duzir os trabalhos com toda tranquilidade. Conheço V. 
Exª desde a Câmara Federal, e sua atitude não é ne-
nhuma novidade para nós, em face do seu caráter, da 
sua dedicação e da sua forma de exercer o mandato, 
agora, como nosso Senador.

Senadores aqui presentes, eu queria começar 
registrando que a Presidenta Dilma lançou, hoje, a 
atualização do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência com o grande programa Viver sem Li-
mite. Esse programa foi construído com a participação 
de várias entidades da sociedade brasileira que atuam 
nesses setores, com a participação dos Municípios, 
dos governos estaduais e, principalmente, do terceiro 
setor, que hoje é objeto de grande questionamento 
por parte da sociedade brasileira. Quero registrar que 
o terceiro setor tem uma atuação muito forte, e preci-
samos separar aquelas entidades que eventualmente 
cometeram alguma irregularidade daquelas que cum-
prem o seu papel.

Esse programa, lançado pela nossa Presidenta 
Dilma, teve uma presença muito forte e é objeto de 
muita alegria daqueles que são portadores de limita-
ções, fruto muitas vezes da falta de acompanhamento 
por parte do Estado no que diz respeito às suas vaci-
nas, resultado também da própria qualidade de vida 
e de questões hereditárias. E a nossa Presidenta nos 
ensina que esse é um plano para garantir cidadania 
plena às brasileiras e aos brasileiros com deficiência. 
Ele vai beneficiar pessoas de todas as idades, de to-
das as classes sociais, indiferenciadamente, de acordo 
com critérios de gênero. Vai garantir em todo o País 
não apenas o direito dessas pessoas, cada uma delas 
e seus direitos, mas também o que buscamos é dar 
instrumentos, ferramentas concretas para melhorar a 
sua qualidade de vida, ampliar suas oportunidades 
de crescer, produzir e assegurar esta palavra mágica, 
que é a autonomia.

Com essas palavras, a nossa Presidenta passou 
a detalhar que o programa Viver sem Limite é distri-
buído em quatro grandes ramos: aceso à educação, 
inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. E, 
quando nós paramos para analisar o programa, que 
diz respeito ao acesso à educação, verificamos, por 
exemplo, que o plano prevê ampliação do acesso dos 
alunos com deficiência à escola, saltando dos atuais 
229.017 para 378.000 nesse curto espaço de tempo 
em que o programa está delineado. O número de crian-
ças e adolescente nas salas de aula deve também ser 
aumentado com essa postura. 

Outra medida é adequar as escolas públicas e as 
instituições federais de ensino superior às condições 
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de acessibilidade. O Viver sem Limite determina ainda 
a implantação de novas salas de aula com recursos 
multifuncionais, a atualização das salas já existentes 
e a oferta de até 150 mil vagas para pessoas com de-
ficiência nos cursos federais de formação profissional 
e tecnológica.

O Congresso Nacional e, em especial, o Senado 
Federal tem dado um aporte muito forte, com vários 
programas, como nós aprovamos aqui o Pronatec, 
que já foi sancionado, e esse segmento também será 
beneficiado. 

No eixo da inclusão, de atenção à saúde, no pro-
grama, estão previstas ampliação e qualificação da tria-
gem neonatal, com a inclusão de dois novos exames 
no teste do pezinho, além da implantação completa do 
exame em todos os Estados até 2014.

O plano também estabelece a implantação de 
45 centros de referência em reabilitação, garantindo 
atendimento das quatro modalidades: intelectual, físi-
ca, visual e auditiva. 

Outra medida refere-se ao atendimento odonto-
lógico, com um aumento em 20% no financiamento do 
Sistema Único de Saúde para 420 centros de espe-
cialidade odontológica. O Governo também pretende 
formar 660 novos profissionais de saúde em órteses 
e próteses até 2014, para atuarem nas oficinas orto-
pédicas, que serão criadas. A expectativa é aumentar 
em 20% o fornecimento de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção.

No item da inclusão social, que é o terceiro eixo 
desse programa que a Presidenta lançou hoje, Viver 
sem Limite, o trabalhador que perder o emprego vol-
tará a receber o benefício da prestação continuada. E, 
aqui, mais uma vez, foi uma legislação aprovada pelo 
Congresso Nacional, já no início deste segundo semes-
tre, e sancionada pela Srª Presidenta da República. 

Quando esse jovem, esse trabalhador, essa tra-
balhadora assumir o emprego, seu benefício da pres-
tação continuada, que ele recebia, será suspenso; e, 
na hora em que ele for demitido, na hora em que ele 
perder esse emprego, imediatamente será restabele-
cido seu benefício. Com isso, também estamos crian-
do as condições para atender a chamada política de 
quotas, que aprovamos nos anos 90, que determina 
que toda empresa com mais de 100 funcionários tenha 
sua quota mínima de pessoas com deficiência. Essas 
empresas, muitas vezes, não conseguem atender essa 
quota porque faltam pessoas que, por serem portado-
ras de deficiência, não assumiam o emprego porque 
havia o cancelamento de sua prestação continuada, do 
seu benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. 

Em boa hora, o Congresso Nacional, o Senado, 
aprova essa modificação, a Presidenta Dilma sanciona 

essa lei, e, agora, estamos criando um ambiente de 
convivência entre o Ministério Público do Trabalho, que, 
por um lado, autuava e multava as empresas que não 
cumpriam essa meta, e, por outro lado, os empreen-
dedores, os controladores dessa empresa viviam em 
uma angústia muito grande, porque não havia mão 
de obra suficiente para contratar. Ao mesmo tempo, 
as pessoas com deficiência e que queriam assumir o 
emprego, queriam trabalhar, terminavam não o acei-
tando, porque havia o absurdo desse cancelamento. 
Agora, com essa nova legislação, isso está superado. 
E, hoje, nossa Presidenta assinou um decreto, regu-
lamentando, disciplinando, toda essa relação. Quan-
do uma pessoa com deficiência assumir o emprego, 
haverá a suspensão do seu benefício, mas ela terá 
a garantia de que, tão logo tenha a baixa nesse em-
prego, ela voltará a receber o mesmo benefício. A ga-
rantia está no Viver sem Limite, que também permite 
que a renda da aprendizagem seja acumulada com 
a do BPC. Aqui, há outra inovação: essa pessoa por-
tadora de limitação, enquanto estiver se qualificando 
para assumir esse emprego na chamada margem de 
quotas, ela acumula seu benefício da Lei Orgânica da 
Assistência Social com qualquer complementação que 
porventura ela receba, seja por parte do empregador, 
seja por parte do Estado, dos vários programas de 
capacitação e de qualificação.

Outra ação prevê a busca ativa e o encaminha-
mento ao mercado de trabalho de 50 mil beneficiários, 
ou seja, um esforço muito grande por parte do terceiro 
setor, por parte do pacto federativo, dos Municípios, dos 
Estados e da União, por parte dos setores que atuam 
com as pessoas com deficiências para que possa-
mos levá-los para o mercado de trabalho, integrando 
e diminuindo a diferenciação a que hoje muitas vezes 
assistimos por parte da sociedade brasileira. 

A acessibilidade é o outro item que o programa 
traz, que é exatamente o que queremos com isso. Pre-
vê a construção de 1,2 milhão de moradias adaptáveis 
para o programa Minha Casa, Minha Vida, para que 
as pessoas com deficiência, as pessoas portadoras 
de limitação possam ter uma casa adequada para 
sua qualidade de vida, para que ela possa ali usufruir 
e não ficar dependendo de terceiros para utilizar as 
dependências da sua própria casa. 

As obras de mobilidade urbana da Copa do Mundo 
de 2014 e do PAC 2 também serão adaptadas aos por-
tadores de deficiências naqueles itens que porventura 
ainda faltam ser modificados para que efetivamente as 
45 milhões de pessoas – que é o público previsto no 
Brasil que são portadoras dessas limitações – possam 
também exercer na sua totalidade a sua cidadania, os 
seus direitos e suas obrigações. 
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Outras medidas preveem a implantação de cin-
co centros tecnológicos de formação de instrutores e 
treinadores de cães guias, microcrédito do Bando do 
Brasil para aquisição de produtos de tecnologias as-
sistivas no valor de até R$25 mil por pessoa, juros de 
apenas R$0,64 ao mês e desoneração tributária de 
R$609 milhões nos anos de 2012 e 2013, para esti-
mular o crescimento da economia com a participação 
desse expressivo segmento de aproximadamente 45 
mil pessoas nessa situação.

Portanto, Sr. Presidente, essa iniciativa da so-
ciedade brasileira, do Estado nacional em lançar esse 
fantástico programa Viver sem Limite vem no momen-
to em que toda a sociedade brasileira passa a discutir 
com muito mais intensidade a forma de oferecer aos 
nossos filhos e às nossas filhas que são portadores 
de alguma espécie de deficiência uma qualidade de 
vida melhor, e que eles possam ser detentores da sua 
vontade, que não fiquem dependendo tanto de tercei-
ros e, a partir dali, possam exercer na sua plenitude a 
sua qualidade de vida.

Nós sabemos que vamos precisar ainda continuar 
com esse tema, aprimorando-o no campo da legislação, 
no campo de outras medidas, para que, efetivamente, 
no dia de amanhã, nós possamos ter uma qualidade 
de vida igual para todos.

Eu lembro, aqui, a questão do empreendedoris-
mo. Quando nós aprovamos esse critério da suspen-
são temporária do BPC, do Benefício de Prestação 
Continuada, ali, naquela lei aprovada pelo Congresso 
Nacional e já sancionada pela Presidenta da República, 
nós também tivemos cuidado para que, quando esse 
público se formalizar como empreendedor individual, 
como micro e pequeno empresário, ele também não 
perca esse benefício, até porque esse segmento é ex-
tremamente criativo e atua fortemente no mundo da 
chamada economia criativa, em que estão os compo-
sitores, os cantores, aqueles que se dedicam a esse 
mundo em que a sua habilidade, em que a sua mente, 
o seu conhecimento e a sua criatividade podem ser 
desempenhados com muita intensidade.

Se nós vamos para o mundo do artesanato, no-
vamente encontramos, ali, muitas pessoas que são 
consideradas portadoras de algum tipo de limitação, 
mas extremamente criativas para desenvolver o arte-
sanato, para desenvolver uma série de produtos com 
que têm satisfação, geram renda para se manter e, ao 
mesmo tempo, contribuem para a riqueza nacional.

Senador Wellington Dias, eu sei do trabalho que 
V. Exª faz nesse setor, seja quando foi Governador do 
nosso Estado, o Piauí, como agora, no exercício do 
seu mandato como Senador.

Portanto, concedo a V. Exª a palavra.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agra-
deço e quero parabenizar V. Exª que, tanto como Mi-
nistro da Previdência quanto como Parlamentar, desde 
Deputado Federal, acompanha com muito carinho esse 
tema. Todos nós comemoramos. Eu não posso deixar 
de dizer que todo mundo conhece a nossa Presiden-
te. É uma pessoa muito firme e, pela dureza da vida, 
é alguém que sempre que aparece em público está 
muito séria. Hoje, ela se emocionou; Ela abriu a fala 
com lágrimas nos olhos, dizendo que, pelo momen-
to que ela viveu hoje, ela reconhece que vale a pena 
ser Presidente da República. Acho que isso, por si só, 
mostra a importância desse marco histórico do Brasil 
na Política para as Pessoas com Deficiência, tão bem 
relatada por V. Exª, tema de que quero tratar aqui da-
qui a pouco. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho 
de V. Exª pelo Ceará e pelo Brasil.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Wellington, esse é um tema que precisamos 
trazer, cada vez mais, para a agenda nacional, porque 
só sabe do carinho, da atenção e da forma como é 
uma criança portadora de alguma limitação quem tem 
essa pessoa na família. Portanto, para as pessoas que 
sejam portadoras da síndrome de Down, do autismo, 
da paralisia cerebral, amputados, deficientes visuais, 
triagem auditiva neonatal, um conjunto de pessoas que 
são, de alguma forma, portadoras de algum tipo de li-
mitação, esse programa tem como objetivo oferecer, 
a todas elas, a todas essas pessoas, esses homens e 
essas mulheres, a oportunidade de exercerem na sua 
plenitude a sua cidadania.

E a forma de fazer isso é exatamente o Estado 
nacional, o pacto federativo, os nossos 5.565 Municí-
pios, os 26 Estados, o Distrito Federal e principalmente 
as câmaras de vereadores, assembleias legislativas e 
esta Casa, o Congresso Nacional se dedicarem cada 
vez mais a esse tema.

Portanto, está de parabéns a sociedade brasi-
leira, está de parabéns a nossa Presidenta Dilma em 
sancionar este belo programa Viver sem Limite. E, a 
partir de agora, cada um dos 190 milhões de brasilei-
ros e brasileiras tem uma tarefa para discutir – na sua 
casa, na sua família, no seu templo, na sua igreja, nos 
vários lugares que frequente –, para que efetivamen-
te possamos tratar com a mesma igualdade aqueles 
que, até ontem, eram um pouco esquecidos pela nos-
sa sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Quero parabenizar V. Exª. Eu me lem-
bro que estivemos juntos na audiência pública presi-
dida pelo Lindbergh, uma subcomissão da saúde. E 
lembro que V. Exª participou exatamente propondo 
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isso, que, depois, virou projeto de lei e foi sancionado 
pela Presidenta. 

Parabéns a V. Exª, lembrando também que o Se-
nador Lindbergh deu uma contribuição muito grande.

Na sequência, inscrito o Senador Wellington Dias, 
ex-Governador do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, primeiro, quero dizer que é uma alegria 
tê-lo na Presidência da Casa neste instante.

Na mesma linha do que disse aqui o Senador Pi-
mentel, quero registrar que também estive hoje nesse 
importante ato e que sempre vou me lembrar da cena 
que citei aqui: a Presidente Dilma emocionada, na pre-
sença de muitos cadeirantes; de surdos, que tinham 
de compreender o que acontecia ali pela linguagem 
de Libras, a língua dos surdos no Brasil – este know-
-how o Brasil, hoje, exporta para vários lugares do 
mundo –; de pessoas cegas, como o Antônio José, que 
é o secretário dessa área da pessoa com deficiência, 
que coordenou a execução desse programa e que vai 
acompanhar o seu andamento.

E destaco, nesse momento de emoção da Presi-
dente, outra cena que ela, inclusive, conseguiu captar. 
Eu estava ao lado do Senador Lindbergh, que, como 
V. Exª lembrou, é o Presidente da Subcomissão da 
Pessoa com Deficiência, na área da Comissão dos Di-
reitos Humanos e da Comissão de Assuntos Sociais. 
Hoje, ele teve o privilégio de contar com a presença 
de sua filha, ao lado do Deputado Federal Romário, 
nosso querido jogador de futebol da Seleção Brasi-
leira, que também estava com sua filha, as duas com 
Síndrome de Down. Num dado momento, o Lindbergh 
saiu, e a filha do Romário pegou nos seus braços a 
filha do Lindbergh, que é menor. V. Exª precisava ver, 
Senador Cristovam, o carinho com que aquela garota 
cuidava da outra.

Por que trago isso? Para dizer – tenho uma filha 
autista, e V. Exª, uma irmã – que são as pessoas mais 
carinhosas, mais afetuosas, principalmente quando re-
cebem carinho também. Então, o carinho é a essência. 
Como diz o Padre Haroldo, “amorex” é o remédio de 
que essas pessoas precisam.

Ali houve o lançamento de um plano de que tenho 
muito orgulho de ter participado, desde a cobrança, 
ainda no Governo do Presidente Lula.

Quando a Presidente Dilma esteve no meu Es-
tado, poderíamos tê-la levado para conhecer grandes 
obras, coisas importantes, como a ferrovia Transnordes-
tina, os linhões de energia, os grandes programas de 
habitação, mas fiz questão de levá-la para conhecer o 
centro de reabilitação, o complexo de reabilitação para 
a área de saúde e de educação no Estado do Piauí, 

na capital Teresina. E ali ela também se emocionou ao 
ver crianças que tiveram uma série de problemas com 
paralisia infantil e que, muitas vezes, não conseguiam 
andar, mas que ali dançavam balé.

Quero trazer nessas boas lembranças a importân-
cia desse plano. V. Exª é testemunha. Aqui, na abertura 
do ano, houve, primeiro, uma grande manifestação das 
pessoas com deficiência. Recebemos nesta Casa e na 
Câmara o Movimento dos Surdos. Os surdos querem a 
Língua de Libras como a primeira língua. Aqui, houve 
também a manifestação dos cadeirantes e a manifes-
tação dos cegos, que querem que o Braile seja ensi-
nado como primeira língua numa escola específica, 
pelo menos por três anos.

Recentemente, Senador Cristovam Buarque, 
V. Exª esteve comigo na cúpula do Senado, quando 
comemoramos o Dia Mundial do Autismo em vários 
pontos do Brasil, no Senado Federal, no Cristo Re-
dentor, no forte dos Três Reis Magos, que fica no Rio 
Grande do Norte.

E por que quero ressaltar isso? O que vimos hoje 
tem muita importância porque nasceu da luta deles. 
Vejam esta frase, Senador Cristovam, Senador Vi-
centinho, Senador Waldemir Moka, que o Moisés e o 
Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência falaram 
hoje: “Nada sem nós para nós”. Ou seja, do que quer 
que seja feito para a pessoa com deficiência, eles que-
rem participar. Eles não querem que algo venha goela 
abaixo de quem quer que seja. Qualquer um pode ter 
a iniciativa, mas esta tem de ser trabalhada com eles.

Então, destaco que o plano ressalta uma frase 
belíssima, que é um grande desafio para o Brasil: “Vi-
ver sem Limite”. É preciso viver sem o limite da buro-
cracia dos recursos, que, muitas vezes, não chegam 
aos Municípios por conta de um burocrata ou de uma 
regra, e, com isso, deixa-se de fazer um centro de re-
abilitação, uma escola de Braile, uma escola de Libras, 
um centro de diagnóstico adequado. Ou seja, é preciso 
que tenhamos esse cuidado.

Eu mesmo vivenciei, como Governador, momen-
tos dolorosos. Fazer esse centro de reabilitação foi 
dureza! Pela experiência de pai, eu sabia que não 
podia haver tratamentos separados, como ocorria an-
teriormente: a área de fisioterapia de um lado, a ala 
de hidroterapia do outro lado, a ecoterapia em outro 
setor, a área dos diagnósticos em outro hospital. Se 
fosse necessário um tratamento, uma órtese, uma 
prótese, muitas vezes era preciso recorrer a outro 
Estado. Aprendi muito convivendo com minha queri-
da Daniele, minha filha e minha professora, que tem 
autismo – ela foi uma grande professora para mim e 
para minha esposa. Aliás, estava hoje aqui a Rejane, 
que fez esse trabalho. 
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Aqui, em Brasília, há o Sarah Kubitschek – que 
maravilha! –, onde, inclusive, minha filha e muitas pes-
soas do Brasil estão sendo tratadas. Recentemente, 
aliás, um jornalista muito respeitado no meu Estado, 
Amadeu Campos, um jovem na flor da vida, sofreu um 
acidente. Ele está com uma paralisia do tórax para bai-
xo e está no Sarah, fazendo todo um diagnóstico, mas 
boa parte do tratamento já vai ser feita no meu Estado.

Mas eu dizia que era preciso que a área da edu-
cação estivesse junto da área da saúde. Ali deveria 
haver a escola e o tratamento. Esse aprendizado me 
deixou muito feliz.

Em relação ao que vejo ser conduzido hoje no 
Brasil, posso dizer com muito orgulho que o nosso 
Piauí está na frente. No próximo ano, completaremos 
dez anos de avanço. Todas as unidades de saúde de-
vem fazer o teste do pezinho e o teste da orelhinha. O 
que é isso? Com um simples furo na orelha do bebê, 
ao nascer – já nasce sofrendo, coitadinho! –, e no cal-
canhar, tira-se uma gotinha de sangue. É uma coisa 
muito simples. Com isso, são detectadas muitas doen-
ças que, se não forem tratadas naquela fase da vida, 
poderão dar origem a uma paralisia, a um autismo, 
a um trauma lá na frente. Fiz um balanço no final do 
meu mandato. Detectamos mais ou menos 450 pes-
soas que, por terem feito o exame, chegarão à idade 
adulta sem uma deficiência. Que maravilha! Quanto 
valem 450 pessoas que poderiam ser paralíticas ou 
ter outra doença, mas que não a contrairão por que 
foram tratadas em tempo hábil? Isso não tem preço, 
isso não tem preço!

É isso que, agora, a Presidente Dilma vai colocar 
em todas as unidades do Brasil, com o apoio do Mi-
nistro Padilha. Haverá mais uma rede de média e alta 
complexidade. São 45 centros espalhados por vários 
pontos do Brasil, com a qualificação de uma quanti-
dade grande de profissionais voltados para essa área. 
É isso viver sem limite.

Mas também será tratada a área da educação 
em todas as escolas. Nós estamos falando do pro-
pósito de colocar em sala de aula 350 mil crianças e 
adolescentes, que vão romper uma barreira. Elas não 
podiam acessar a escola, porque são cadeirantes ou 
porque têm de ser seguradas nos braços de alguém.

Esses dias, na Câmara dos Deputados – e tenho 
cobrado muito isto do Presidente José Sarney –, vi a 
Deputada Rosinha da Adefal ter de subir nos braços 
de alguém, para participar de uma sessão na Mesa da 
Câmara ou do Senado Federal. Isso não pode ocorrer. 
Precisamos de um Brasil sem limites à pessoa huma-
na. E isso tem de começar na nossa Casa. É isso que 
o projeto está apontando. Temos de dar também nos-
sos bons exemplos.

As cidades têm de ser acessíveis. A ideia é a de 
que, no Minha Casa, Minha Vida, haja 1,2 milhão de 
casas, que estão programadas para ser feitas com re-
cursos públicos, adaptadas a cada deficiência. Se é um 
cadeirante, ele tem de poder acessar a sua casa com 
a cadeira de roda, ele tem de ir ao banheiro e fazer 
a curva com a cadeira de roda naquele banheiro. Ele 
tem de receber kit. A janela tem de estar a uma altura 
que ele, como cadeirante, possa acessar. A pia de la-
var roupa, se é alguém que lida com isso, tem de estar 
na altura que o cadeirante possa acessar. São coisas 
aparentemente óbvias, mas que não eram olhadas no 
Brasil. Então, lá também, já estamos adaptando isso. 
Não se trata só de haver a cota. A cota deve existir, 
mas garantindo que aquela casa vai ser adaptada para 
o surdo, para o cego, para o autista, enfim, para todas 
essas pessoas.

É preciso trabalhar ainda o investimento como 
algo essencial ao Brasil. São R$7,6 bilhões que serão 
investidos até 2014 não só para que haja cidades, pré-
dios, habitações acessíveis. O trabalho voltado ainda 
para que a gente tenha um atendimento aos surdos, 
por exemplo, ter Libras como a segunda Língua, e tere-
mos mais de 1.200 profissionais qualificados. O curso 
de Letras adaptado a Libras, adaptado à língua dos 
surdos. Então, é algo que a gente tem de comemorar, 
e eu quero comemorar aqui.

Quarenta e duas mil escolas, no Brasil, terão de 
ficar prontas para esse atendimento, além da garantia 
de veículos para transportar cerca de 60 mil alunos, que 
precisam realmente, pelos levantamentos do próprio 
MEC, desse atendimento. São quase dois mil veículos 
necessários para esse trabalho. 

Ainda garantir uma oferta para a qualificação pro-
fissional. Eu que participei dos debates, sempre dizia 
que não adianta a gente fazer uma lei aqui, dizendo 
que 2% das vagas de trabalho, dos concursos, serão 
para as pessoas com deficiência. Lembro-me de um 
debate que tivemos aqui recentemente nas Comis-
sões Técnicas da Casa, e alguém querendo acabar 
com essas vagas, porque as empresas alegam que 
não têm como garantir, já que não existem pessoas 
com a profissão adequada. Ou seja, tem a vaga, tem 
a empresa querendo contratar a pessoa com defi-
ciência, mas ele quer naquela profissão e, naquela 
profissão que a empresa atua, não tem o profissional. 
Então, esse foi um ponto que debatemos fortemente 
aqui. Agora, assegura-se 150 mil vagas, nas profissões 
que o mercado está apontando que precisa preencher, 
para profissionais e para área de tecnologia, voltada 
para as pessoas com deficiência: uma secretária, uma 
telefonista, alguém que vai lidar com o mundo da tec-
nologia, enfim, alguém que vai atuar em qualquer área.
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Também não posso deixar de destacar aqui, pois 
já venho tratando desse tema com muita força, e fiquei 
feliz ao vê-lo contemplado. Vejam: no mundo do trabalho 
qual é a ideia do sem limite? É que as pessoas com 
deficiência possam trabalhar. Ora, o Brasil, pela nos-
sa área de proteção social, coloca um salário mínimo 
a título de benefício da prestação continuada, que é 
pago pela nossa LOAS – Lei Orgânica de Assistência 
Social. Que maravilha!

Mas, as pessoas, num dado momento, têm um au-
tismo leve, uma Síndrome de Down ou é um cadeirante, 
ou ele ou ela, mas tem condição de trabalhar, então, 
vai trabalhar e ganhará um salário mínimo, talvez um 
pouco mais. Mas qual é o medo? É que a lei brasileira 
diz que na hora em que arranjar um emprego, se lá na 
frente ficar desempregado, se lá na frente tiver algum 
problema agravando a deficiência, perde o benefício 
da prestação continuada para sempre. Isso era algo 
feito por quem não entende do assunto. 

Então, apresentamos ao Ministério da Previdên-
cia Social e ao Ministério do Trabalho e Emprego e 
discutimos com o Ministério da Saúde, e a Presidente 
Dilma acatou, e agora, está no Programa do Gover-
no. Resultado: estimamos que 50 mil pessoas que 
tenham deficiência, seguramente poderão trabalhar. 
Se em algum momento perderem o emprego, se em 
algum momento, por alguma razão não tiverem mais 
o salário, voltarão, automaticamente, a terem direito 
ao benefício da prestação continuada.

Vejam: os que têm o benefício da prestação con-
tinuada, para poderem alcançar as vagas do mercado 
de trabalho têm de fazer a qualificação, e, ao fazerem 
a qualificação, continuaram a receber o benefício da 
prestação continuada. Antes, bastava estar fazendo 
um curso técnico para perder o benefício da prestação 
continuada. Agora, não perde mais.

Então, estamos falando de um momento espe-
cial, e eu não posso deixar de comemorar. A ideia é 
criar uma rede por todo Brasil. Teremos, como disse, 
27 centros cirúrgicos, 420 centros de especialidades 
nas mais diferentes áreas, e cerca de dezenove novas 
bases para qualificação, espalhadas pelas 27 Unidades 
da Federação, completando as que ainda não tinham.

Quando olho para trás e vejo como era o Brasil 
com relação a esse tema há vinte anos, talvez menos, 
há dez, quinze anos... Tenho a certeza de que V. Exª 
também viu isso no seu Estado. Tive o privilégio de 
estar no Tocantins e, muitas vezes, andávamos pelo 
interior do Brasil, no meu Estado era assim, eu vou 
falar do meu Estado, a gente encontrava as pessoas 
amarradas, porque era deficiente mental, amarrado; 
outras vezes trancados, atrás de uma porta, com um 
portão de ferro, num quarto dos fundos da casa. A fa-

mília tinha vergonha até de dizer que tinha uma pessoa 
deficiente na sua família. Aliás, se a gente puxa mais 
para trás, faziam mesmo era matar ao nascer. Aquilo 
era o símbolo do pecado. Num dado momento, a pró-
pria Igreja colocava essa visão atrasada.

Então, veja, a gente evoluiu de lá para cá. Hoje, 
quando vou, no meu Estado, algumas vezes, ao teatro 
para assistir a uma peça ou ver um show e a gente vê 
lá nas cadeiras da frente, os deficientes, os cadeiran-
tes, e a família orgulhosa deles. 

Vejam nas Paraolimpíadas, o orgulho que a gen-
te sente...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...como brasileiro de ver brasileiros e brasileiras ga-
nhando medalhas.

Meu querido Deputado Assis Carvalho, Deputado 
Marcelo Castro, aqui presente, e que tem contribuído 
com esse trabalho lá no meu Estado.

Então, comemoro a apresentação desse plano e 
digo que vamos aperfeiçoá-lo ainda mais. É a prática, 
a cobrança para que esse plano possa virar realida-
de. Vamos estar juntos, e o Senado Federal tem um 
grande papel nesse trabalho. E é por isso que, como 
Senador da República, eu digo aqui o que disse à Pre-
sidente hoje: nessas horas é que vejo que vale a pena 
ser Senador. Se eu terminasse o meu mandato neste 
instante, eu já me sentiria muito feliz, porque contribui, 
como Senador da República, para que o Brasil pudes-
se tratar essa parcela da população que mais precisa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu quero, Senador Wellington, dar o 
meu testemunho pessoal da sua determinação, eu 
que cheguei aqui a convite de V. Exª e integrei à sub-
comissão. Acho que as audiências públicas realmente 
tiveram... Pelo menos vários dos problemas que V. Exª 
relatou, a gente detectou e pudemos encaminhá-los. 
Eu me lembro de todas essas discussões. 

Parabéns a V. Exª, e parabéns à Presidente Dilma.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Só para lembrar, tem um ponto que a gente precisa 
vencer e não está no plano, e nós não podemos abrir 
mão dele. É reconhecer, porque cientificamente já é 
reconhecido, que o autista – e eu falo da minha filha 
– tem uma expectativa de vida em torno de 45 anos; 
Síndrome de Down também próximo disso. Então, ve-
jam: se essas pessoas podem trabalhar, como pode-
mos colocar as mesmas regras para a aposentadoria 
dos outros que têm uma média de expectativa de vida 
de 75 anos? Nós temos de mudar. Tem de haver uma 
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média de regra para a aposentadoria compatível com 
a real média da expectativa de vida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabenizando o Senador Wellington 
Dias, na sequência, passo a palavra ao Senador Vi-
centinho Alves, do PR de Tocantins.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Waldemir Moka, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, inicialmente, quero aproveitar esta fala para 
também parabeniza e me congratular com a nossa Pre-
sidenta Dilma pelo lançamento do Projeto Viver Sem 
Limite, que, naturalmente, se refere ao Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Particularmente eu tenho um bom relacionamento 
no meu Estado do Tocantins com as Apaes. Em nome 
de todos os alunos, desde as crianças com Síndrome 
de Down, as suas famílias, professores e professoras, 
a todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho das 
Apaes do Tocantins, trago aqui, através deste instru-
mento que é o mandato de Senador, desta tribuna, a 
alegria e a felicidade com que todos receberam a no-
tícia desse Projeto Viver Sem Limite, que atinge dire-
tamente também as Apaes.

Muitos dirigentes das Apaes do Tocantins me 
ligaram e pediram que eu registrasse a satisfação de 
todos eles. Portanto, está registrado a alegria e os pa-
rabéns a nossa Presidenta Dilma e a toda a sua equipe.

Sr. Presidente, claro que aqui, como Senador, 
todos nós discutimos todos os temas do País, mas há 
três temas que me fascinam e me apaixonam. Um é o 
da aviação. Me formei aviador e, de aviador, cheguei à 
condição de Senador, passando por Prefeito da minha 
cidade, Deputado Estadual, Presidente da Assembléia, 
Deputado Federal e Senador da República. 

E, graças a Deus, venho a esta tribuna, Presi-
dente Moka, com mais de 20 anos de vida pública 
sem nenhum processo na minha vida. A vida pública 
rigorosamente em ordem. Na minha cidade, Porto Na-
cional, e na capital Palmas e aqui em todos os tribu-
nais superiores.

Nada de vantagem. Apenas a obrigação e o de-
ver cumprido como homem público, mas é prazeroso 
dizer isso. 

Como aviador, tenho procurado tratar desse tema 
aqui no Senado Federal. Recentemente, na Comissão 
de Assuntos Sociais, apresentei um requerimento para 
audiência pública para tratarmos da jornada de tra-
balho – um projeto de lei do Senador Blairo Maggi –, 
quando vamos discutir o tema com muita profundidade. 

Estou apresentando também à Comissão de In-
fraestrutura a proposta de criação de uma subcomissão 

para tratarmos dos assuntos que lidam diretamente 
com os aviadores e a aviação civil de um modo em 
geral, que vai desde o ultraleve passando pelos taxis 
aéreos, pela aviação regional e chegando nas compa-
nhias, como também os seus profissionais aviadores.

Outro tema que me fascina muito, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, Srs. Presidente, é com relação 
às hidrovias do País. Talvez pelo fato de eu ter nascido 
em uma cidade centenária às margens do majestoso 
rio Tocantins, onde passei a minha infância, a minha 
juventude. E tenho um verdadeiro fascínio pela nave-
gação nos rios do Brasil, particularmente trago esse 
sentimento da minha terra como Senador nativo, nas-
cido ali às margens daquele belo rio. 

Preocupa-me muito, Sr. Presidente, a construção 
de hidrelétricas no nosso Tocantins, onde se fecha o 
rio e tira a condição constitucional das pessoas irem e 
virem pelo rio. Sabemos que essas cidades ao longo 
do Tocantins surgiram em função do rio: Paranã, Peixe, 
Porto Nacional (minha cidade), Miracema, Tocantínia, 
Carolina, Imperatriz e Marabá. 

Nós não podemos cometer essa falha e esse 
equívoco, o Governo Federal, e apresentei um proje-
to de lei no Senado Federal no sentido da obrigatorie-
dade de construção de eclusas junto às hidrelétricas.

Que se construa...nós já estamos cedendo para o 
Brasil, que é importante, e o Brasil precisa de energia, 
nós estamos cedendo para a construção de hidrelétri-
cas, mas queremos as eclusas, para que o nosso povo 
vá e volte, que as mercadorias continuem transitando. 
E ainda quero ressalvar que a hidrovia, além de ser 
o meio mais barato de transporte, é a melhor solução 
socioambiental, porque assim como se preservam as 
rodovias e as ferrovias, nós temos que preservar os 
nossos rios para termos ali as nossas hidrovias.

Portanto, eu até saúdo o Senador Jayme Campos, 
que tratou já desse assunto aqui no Senado Federal: 
precisamos das eclusas para que nós possamos ter 
nossa produção e as pessoas transitando, para que 
a gente possa respeitar, inclusive a Constituição, com 
o direito de ir e vir das pessoas nos rios navegáveis 
deste País, particularmente do Tocantins.

E com isso estou – além de apresentar esse 
projeto da obrigatoriedade de construção de eclusas, 
– também tentando viabilizar junto à Comissão de In-
fraestrutura alguns recursos já para a eclusa de Lajea-
do; tentando também sensibilizar o Governo Federal, a 
Presidenta Dilma e toda sua equipe no sentido de que 
essa questão das eclusas junto às hidrelétricas já exis-
tentes também entre no PAC, e que tenha prioridade 
do Governo Federal para que tenhamos hidrelétricas 
e eclusas para as pessoas e a produção irem e virem.

321ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 47771 

Senador Pedro Simon, se o Brasil pensar em se 
projetar, como a China e outros países, a longo pra-
zo, eu disse isso, inclusive, ao Ministro Paulo Passos, 
dos Transportes, recentemente, nós temos condição 
de embarcar lá na Europa e vir aqui a quase 90 qui-
lômetros de Brasília por uma hidrovia: é só concluir a 
eclusa de Serra da Mesa, a eclusa de Peixe, a eclusa 
de Lajeado, de Estreito; já se construiu a de Tucuruí. 
É apenas isso. E repito: é o melhor projeto socioam-
biental que se tem neste País, além da melhor forma 
e a mais barata de transporte que nós temos hoje com 
relação ao desenvolvimento nacional.

Esse é o segundo tema.
Agora o outro que me apaixona muito é a ques-

tão da causa dos povos indígenas. Com esse eu tenho 
um relacionamento desde a minha infância, passando 
pelo meu velho, querido e saudoso pai, Comandante 
Vicentão, aviador, cujos passos procurei seguir. Aliás, 
Senador Pedro Simon, se meu pai estivesse vivo, ele 
hoje poderia estar me assistindo e dizendo: “Bom, o Vi-
centinho me representa bem como aviador, porque eu 
fui apenas um instrutor de aviação e um piloto privado, 
ele chegou a piloto comercial, piloto de multimotores, 
e assim por diante”. Na política, ele foi vereador. Ele 
devia estar pensando, se aqui estivesse: “Pôxa, meu 
filho chegou a Senador!”. Quer dizer, penso que, onde 
ele estiver, tenho a convicção de que deve estar muito 
feliz com as nossas colocações.

O senhor acabou de chegar, Senador Pedro, e 
eu já havia citado que, com mais vinte anos de vida 
pública, não tenho nenhum processo na minha vida, 
nem na minha cidade, nem no Estado e nem aqui. É 
bom chegar a esta tribuna dessa forma, com essa 
condição, Senador Jayme Campos, irmão de Júlio 
Campos, dois bons políticos de Mato Grosso, vizinho 
do nosso Tocantins.

Quando Deputado Federal, fui relator da CPI que 
tratava da morte de crianças indígenas por subnutri-
ção. E lá estava o hoje Senador Waldemir Moka, então 
Deputado Federal. Percorri o Brasil inteiro.

Antes dessa situação, quero mencionar outra. Às 
vezes a ligação com os povos indígenas é apenas por 
uma causa nobre. É. Mas também é porque, quando 
aviador, tive um acidente na Amazônia, voando ali na 
região dos Caiapós, no Xingu. E quem me salvou na 
selva foram os índios Caiapós. Para minha alegria, 
nesses jogos de povos indígenas na minha cidade, 
lá estava o Lereca, um dos que me salvou desse aci-
dente. E eu brinquei com ele: “Olha aí, parece que 
Deus lhe colocou para você me tirar daquela fria para 
eu virar Senador da República e defender vocês no 
Senado Federal”.

Percorremos o Brasil, procuramos apresentar 
um projeto com muito esforço, fiz o melhor que eu 
poderia fazer. Foi aprovado – é raríssima uma situa-
ção aqui no Congresso –, por unanimidade, o nosso 
relatório, inclusive lá na Câmara, por parlamentares 
de oposição, porque fizemos de forma a detectar os 
problemas e apontar as soluções. Uma delas, eu até 
apresentei aqui, já foi aprovada na Comissão de Direi-
tos Humanos, é a criação da Secretaria Nacional dos 
Povos Indígenas, ligada diretamente à Presidência da 
República. Nessa andança pelo Brasil, pude perceber 
que o índio é dividido ao meio: metade é Ministério da 
Justiça, com a Funai, e metade é Ministério da Saúde, 
com a Funasa, agora Secretaria Nacional de Saúde 
Indígena. E os dois, nas suas vaidades, chegaram ao 
ponto de, na cidade de Imperatriz, quase se atracarem 
na Câmara Municipal. Eu até disse: “Imaginem como 
está o coitado do índio na mão de vocês”. Precisou a 
Polícia Federal apartá-los. Fica o índio desassistido. 
Com a Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, liga-
da diretamente à Presidência da República, com ação 
permanente, contínua, em todos os sentidos, fundindo 
Funai, fundindo saúde, ficarão muito melhor assistidos 
os povos indígenas do Brasil.

Logo que cheguei aqui, no dia 17 de fevereiro, 
tive um encontro com quem eu considero, além de 
amigo, aviador, foi deputado federal, o maior líder dos 
povos indígenas do Brasil, que se chama Marcos Te-
rena, um professor de cátedra, com assento inclusive 
na ONU. Troquei ideias com ele e disse: “Marcos, eu 
gostaria de dar a minha modesta contribuição”. Dali 
começamos a discutir vários projetos. “Vamos entrar 
no Senado Federal com um requerimento para que, 
no Dia do Índio, possamos ter uma sessão solene?”. 
Isso ocorreu. E, graças a Deus, o plenário lotado, as 
galerias, os povos indígenas aqui. E nós procurando 
dar a nossa modesta contribuição.

Em março nós apresentamos esse requerimento. 
Eu e o Marcos. Depois, fomos cuidar dos jogos dos 
povos indígenas. Eu disse a ele: “Não querendo tra-
zer a sardinha para a minha brasa, mas eu gostaria 
muito que esses jogos ocorressem na minha cidade 
de Porto Nacional”. O Marcos falou: “Não, Vicentinho, 
por que você esta dizendo isso?”. Eu respondi: “Não, 
não é apenas porque eu estou junto com você nessa 
luta, é porque minha cidade surgiu em função de um 
conflito entre os bandeirantes e os povos xerentes, 
isso no Arraial do Pontal. E lá houve muitas mortes. 
Os xerentes desceram o rio Tocantins, foram esbarrar 
aqui em Tocantínia. Os que sobraram desse conflito 
atravessaram o rio e fundaram nossa cidade, que teve 
o nome de Porto da Salvação; depois, Porto Real, na 
época do Reinado; Porto Imperial, na época do Impé-
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rio, e Porto Nacional, na época da República. Portanto, 
nossa cidade tem mais de 300 anos.

E eu disse ao Marcos: “Eu imagino que esses jo-
gos poderão ser o grande encontro da paz”. E assim 
foi feito. Os jogos foram uma maravilha. Por lá passou 
inclusive o Senador Wellington. Nós encaminhamos 
convites para os demais Senadores. 

Além dos jogos, o que houve de mais interessante 
foi o Fórum Social, em que se discutiu muitos proble-
mas e dificuldades. Os jogos tiveram a participação 
de 1.400 índios, movimentaram a economia da cida-
de e do Estado. O Governador Siqueira Campos deu 
sua grande contribuição na participação do Estado; a 
Prefeita de Porto Nacional, Teresa Martins, também 
participou, naquela fatia que tocava ao Município; e o 
Governo Federal, com o total apoio para que isso ocor-
resse. Claro que começamos a discussão lá atrás, ainda 
no primeiro semestre, junto ao Ministério do Esporte, 
ainda quando o Ministro Orlando Silva estava à frente. 
Depois, com a equipe do Ministro Aldo. Lá na abertura, 
estiveram presentes o Ministro Aldo Rebelo, também 
a Ministra Bairros, da Igualdade Racial, muitos repre-
sentantes do Governo Federal: Ministério da Justiça, 
Ministério da Saúde, Antônio Alves, representando o 
Ministro Padilha, ele que é o Secretário Nacional dos 
Povos Indígenas.

Foi uma semana de eventos. Aproximadamen-
te, por dia, houve a movimentação de mais de 10 mil 
pessoas nos jogos dos povos indígenas do País. Foi 
lançada inclusive a ideia de que esses jogos, que ocor-
rem a cada dois anos – esse foi o décimo primeiro –, 
sejam expandidos para os povos indígenas das Amé-
ricas, inicialmente.

Portanto, há esse projeto. E nós sempre daremos 
a nossa contribuição para que se amplie, pois são im-
portantes não apenas os jogos, mas o que se discute 
paralelamente, principalmente no Fórum Social, além 
do intercâmbio cultural entre os povos indígenas e os 
não índios. Inclusive, leio uma frase do Marcos Tere-
na que diz: 

Que acima de tudo possamos afirmar 
nossos princípios, reverenciar e praticar os en-
sinamentos de nossos ancestrais, valorizando 
nossas raízes tradicionais, espirituais e cultu-
rais, fortalecendo cada vez mais nas nossas 
verdades como povos originários e autênticos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Por-
tanto, já finalizando o nosso tempo, Presidente, que-
ro apenas agradecer ao Governo Federal pelo apoio 
total, por intermédio, principalmente do Ministro Aldo 
Rebelo; à Prefeitura Municipal; ao Governo do Estado; 

à Câmara de Vereadores, que também apoiou, inclusive 
pelo Vereador Neto Aires; à Comissão Organizadora; 
ao Marcos Terena e ao Carlos Terena, que são líderes 
do Comitê Intertribal Memória Indígena; aos portuen-
ses; à Polícia Federal; à Polícia Militar; à Polícia Civil; à 
Guarda Municipal; ao Corpo de Bombeiros e ao Ibama. 
Esse evento foi na Ilha de Porto Real.

Finalizo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lendo 
um documento que entendo ser de suma importân-
cia, que foi a...

(Interrupção do som.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Decla-
ração dos XI Jogos dos Povos Indígenas. Passo a ler 
o que eles condensaram e quero que fique registrado 
nos Anais do Senado.

Nós, participantes dos XI Jogos dos Po-
vos Indígenas, reunidos por uma semana aqui 
na beira do rio Tocantins em Porto Nacional 
declaramos o seguinte: [quase 2.500 índios, 
aproximadamente 40 etnias]

Primeiro, agradecemos ao Grande Es-
pírito, ao Criador das águas, das estrelas, do 
sol, do ar que respiramos e da vida. Somos 
guerreiros de 38 povos do Brasil e saímos de 
nossas comunidades com alegria, viajando 
até quatro dias (tinha tribos lá do Rio Grande 
do Sul, Senador Pedro Simon) para participar 
desse grande momento de celebração entre 
irmãos, unidos pela proteção da Mãe Terra 
e da Natureza. Como filhos da Terra, nosso 
compromisso é com a vida! Por isso, reco-
mendamos ao Governo do Brasil que escute 
a nossa voz, escute a voz das águas, escute 
a voz da terra. Não aceitamos mais que nos 
tratem como povos sofridos ou miseráveis. A 
miséria e a pobreza humana estão nas cidades 
do homem branco. Choramos quando vemos 
crianças e velhos sem casa, sem comida e sem 
vida. Agora que estamos terminando esse tra-
balho de integração dos povos, agradecemos 
ao Governo do Brasil, ao Governo do Estado 
e ao Governo municipal, mas, principalmente, 
ao povo irmão que nos recebeu nesse lugar. 

(Interrupção do som.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Fora do 
microfone.) – Concluo, Presidente. 

Jamais esqueceremos a alegria das mu-
lheres, dos homens e de suas crianças que 
nos aplaudiram. Aprendam a proteger essas 
águas e não deixem que a loucura do desen-
volvimento continue a matar o futuro de seus 

323ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 47773 

filhos! Nós somos aliados de vocês! Irmãos 
brancos e negros, somos aliados da paz. So-
mos aliados de um Brasil forte. Um Brasil que 
mostre ao mundo que a qualidade de vida é 
um direito soberano da paz. Um Brasil que 
constrói seu futuro com equilíbrio ambiental 
e um desenvolvimento onde não haja ricos e 
pobres. Quando chegarmos lá em nossas al-
deias, vamos cantar, contar o que vimos aqui. 
Sempre defenderemos nossas dignidades, nos-
sos valores e nossas terras, pois Terra é vida.

Essa carta foi lida por uma jovem chamada Am-
nhàk. Ela é Apinajé, do nosso Estado do Tocantins.

Agradeço a compreensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-

nadores.

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

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

DECLARAÇÃO DO XI JOGOS  
DOS POVOS INDÍGENAS

Nós, participantes dos XI Jogos dos Povos Indí-
genas, reunidos por uma semana aqui na beira do Rio 
Tocantins, em Porto Nacional, declaramos o seguinte:

Primeiro, agradecemos ao Grande Espírito, ao 
Criador das águas, das estrelas, do sol, do ar que 
respiramos e da vida.

Somos guerreiros de 38 Povos do Brasil e saí-
mos de nossas comunidades com alegria, viajando até 
quatro dias, para participar desse grande momento de 
celebração entre irmão. Unidos pela proteção da Mãe-
-Terra e da Natureza.

Como filhos da Terra, nosso compromisso é com 
a vida!

Por isso, recomendamos ao Governo do Brasil 
que escute a nossa voz, escute a voz das águas, es-
cute a voz da terra.

Não aceitamos mais que nos tratem como povos 
sofridos ou miseráveis. A miséria e a pobreza humana 
está nas cidades do homem branco. Choramos quan-
do vemos crianças e velhos sem casa, sem comida 
e sem vida.

Agora que estamos terminando esse trabalho 
de integração dos Povos, agradecemos ao Governo 
do Brasil, ao Governo do Estado e ao Governo Mu-
nicipal, mas principalmente, ao povo irmão que nos 
recebeu nesse lugar. Jamais esqueceremos a alegria 
das mulheres, dos homens e de suas crianças que 
nos aplaudiram.

Aprendam a proteger essas águas e não deixem 
que a loucura do desenvolvimento continue a matar 
o futuro de seus filhos! Nós somos aliados de vocês!

Irmãos brancos e negros, somos aliados da paz.
Somos aliados de um Brasil forte.
Um Brasil que mostre ao mundo que a qualidade 

de vida é um direito soberano da paz.
Um Brasil que constrói seu futuro com equilíbrio 

ambiental e um desenvolvimento onde não haja ricos 
e pobres.

Quando chegarmos lá em nossas aldeias, vamos 
cantar, contar o que vimos aqui.

Sempre defenderemos nossas dignidades, nossos 
valores e nossas terras, pois  Terra é Vida!

Porto Nacional, 12 de novembro de 2011 
(Lido por Maria Aparecida Apinajé)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência vai prorrogar a sessão 
por 30 minutos.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 72/11-GLDEM

Brasília, 17 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos o Senador 

Jayme Campos para ocupar, como titular, a Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle – CMA; e o Senador Clóvis Fecury, 
como suplente, da Comissão supra mencionada.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres, 
Líder do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –Em votação o Requerimento nº 1.381, 
de 2011, do Senador Roberto Requião, que solicita 
licença para participar, na qualidade de membro do 
Parlamento do Mercosul, de reuniões da Mesa Diretiva 
das Comissões Permanentes e do Grupo de Trabalho 
Migração EU-ALC da Assembleia Parlamentar Euro-
-latinoamericana (Eurolat), no período de 20 a 24 de 
novembro do corrente ano, a realizar-se em Bruxelas, 
Bélgica.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) –Com a palavra o Senador Anibal, gran-
de representante do Estado do Acre.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Waldemir Moka, aproveito este 
momento para realçar o cumprimento pela sua elei-
ção à 2ª Vice-Presidência da Casa e dizer que é uma 
alegria para todos nós, Senadores, tê-lo integrando a 
Mesa Diretora desta Casa. Por isso, eu o cumprimento 
pela nova missão. 

Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna neste mo-
mento para fazer um cumprimento especial à nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, pelo lançamento do Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o 
Programa Viver sem Limite, uma ação que demonstra 
a disposição determinada deste Governo em fortale-
cer e ampliar um de seus compromissos mais profun-
dos, que é a luta contra a desigualdade e a luta peia 
cidadania plena.

Quero dizer que não estive presente a este ato, 
porque hoje tivemos de aprovar na Comissão de Meio 
Ambiente e Controle as nossas propostas, nossas 
emendas para a Lei Orçamentária 2012 e também 
estávamos trabalhando no detalhamento das propos-
tas aprovadas para a Lei Orçamentária da Bancada 
Federal do Acre, da qual sou coordenador. Então, não 
pude me fazer presente nesse ato, mas já soube, pe-
los veículos de comunicação e também pelos vários 
pronunciamentos que se sucederam aqui, que está-
vamos acompanhando diretamente do gabinete, que 
foi um ato muito emocionante. 

A Presidenta esteve emocionada, demonstrando 
toda a satisfação em estar no exercício da Presidên-
cia, porque não existe outra forma mais eficiente de 
promoção da inclusão social do que no exercício do 
Executivo. O Poder Executivo tem essa capacidade de 
permitir que decisões sejam tomadas, sejam aplicadas, 
colocadas em prática. A Presidenta Dilma, hoje, viveu 
essa emoção de tomar uma decisão que vai impactar 
positivamente milhões de brasileiros. E ela certamen-
te deve ter sentido, hoje, um dia de grande satisfação, 
por estar no exercício da Presidência e justamente por 
tomar uma decisão de tal magnitude e importância.

O plano Viver sem Limite tem como meta a con-
cretização dos princípios como a não discriminação, 
o respeito à diferença, a participação e a inclusão de 
todos na sociedade, além da ampliação da sensibili-
dade e da igualdade de oportunidades.

O programa se integra a um conjunto amplo e 
estruturado de políticas de proteção social que o Brasil 
se orgulha de possuir.

Trata-se de uma iniciativa ampla, que reúne 15 
Ministérios e será coordenado pela Secretaria de Di-
reitos Humanos. A ação prevê um investimento de 

R$7,6 bilhões para melhorar o acesso dos deficientes 
a direitos básicos, como educação, transporte, mer-
cado de trabalho, qualificação profissional, moradia e 
saúde. Esse recurso tem um foco: os 45,6 milhões de 
brasileiros que possuem qualquer tipo de deficiência, 
segundo o Censo do IBGE de 2010, ou o equivalente 
a 23,91% da população brasileira.

É um plano que pretende eliminar barreiras e 
fortalecer a luta pelo direito de cada um à autonomia 
por meio de iniciativas de parceria do Governo Federal 
com as redes públicas estaduais e municipais.

A Presidenta Dilma destacou que é fundamental 
que o Brasil tenha uma política adequada e moderna 
para as pessoas com deficiência.

Muito emocionada no lançamento do plano, ela 
chegou a dizer: “Acredito que alguns momentos a gen-
te considera que eles são muito especiais, e aí, que-
ria dizer que hoje este é um momento em que vale a 
pena ser Presidente”. E a Presidenta foi aplaudida de 
pé exatamente por fazer esta referência de que, numa 
situação como essa, é possível afirmar que se pode 
lutar para estar no Poder Executivo justamente para 
colocar em práticas políticas para melhorar a vida das 
pessoas. Foi por isso que fez esta afirmação: “É um 
momento em que vale a pena ser Presidente.” Real-
mente, ela mereceu os aplausos a ela destinados.

Esse plano lançado hoje pretende amparar toda 
a população portadora de deficiência, não apenas 
garantindo seus direitos da pessoa, mas, também, e 
principalmente, eliminando as barreiras que impedem 
o acesso a direitos, aos serviços, bens e às oportuni-
dades que devem estar disponíveis a todos.

A Presidente citou ainda que o Brasil passa hoje 
por um processo profundo de transformação e precisa 
da força e do talento individual e coletivo de todos os 
brasileiros, sem exceção, no máximo de suas poten-
cialidades. É o Brasil construindo ainda mais laços de 
solidariedade.

Concordamos que o Brasil tem avançado muito 
nesse sentido, e a proposta do programa Viver sem Li-
mites é melhorar e ampliar ainda mais essa realidade. 
A Presidenta Dilma lembrou que um exemplo concreto 
do fortalecimento desse processo e da institucionali-
zação da política das pessoas com deficiência é o fato 
de que nós, a partir de 2008, ratificamos a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e in-
cluímos isso no texto da nossa Constituição Federal.

Na área de educação, a proposta do programa 
Viver Sem Limites inclui, por exemplo, entre muitas 
outras ações, reformas das escolas para que tenham 
condições arquitetônicas e recursos multifuncionais 
adequados ao aprendizado das crianças e jovens com 
deficiência. Certamente aí está incluída a questão da 
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acessibilidade. Prevê ainda transporte escolar adequa-
do, para evitar a exclusão do aluno com deficiência do 
ambiente escolar pela dificuldade de acesso à sala de 
aula. Com oportunidades e condições adequadas, as 
deficiências não impedem crianças e adolescentes de 
estudarem, se tornarem profissionais, serem atletas de 
destaque nacional e internacional. Aliás, vivemos um 
momento muito especial, porque o Brasil conquistou 
muitas medalhas lá no México com os nossos atletas 
paraolímpicos. 

Outras ações defendem a qualificação profissio-
nal, maior inserção no mundo do trabalho e adaptações 
das unidades do Minha Casa, Minha Vida destinadas 
à primeira faixa de renda – até em relação às casas 
desse programa aparece a preocupação com esse 
público que depende de atenção especial, ou seja, 
casas adaptadas a cada deficiência.

Em outra ação, as obras de Mobilidade Urbana 
do PAC e da Copa serão executadas de acordo com 
requisitos de acessibilidade.

Esse programa lançado hoje é amplo, inovador, 
e tem iniciativas positivas para os próximos três anos, 
na busca de um Brasil mais inclusivo e de uma nação 
mais próspera e solidária.

E para fazer isso com sucesso, precisamos da 
ação de todos, prefeitos, governadores, secretários de 
Estado, todos devem estar mobilizados para contribuir 
para o sucesso desse programa, para que ele tenha 
os seus objetivos plenamente atingidos. É dessa for-
ma que esse programa será, realmente, uma vitória de 
toda a sociedade e, principalmente, uma forma de dizer 
que o Brasil está atento aos seus mais de 45 milhões 
de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e gosta-
ria de pedir a gentileza de que esse pronunciamento 
fosse publicado na íntegra. 

Muito obrigado.

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

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Plano Nacional Dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

Ocupo a tribuna para cumprimentar o governo da 
presidente Dilma pelo lançamento do Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem 
Limite, uma ação que demonstra a disposição deter-
minada desse governo em fortalecer e ampliar um de 
seus compromissos mais profundos, que é a luta contra 
a desigualdade e a luta peia cidadania plena.

O plano Viver sem Limite tem como meta a con-
cretização dos princípios como a não discriminação, 
o respeito à diferença, a participação e a inclusão de 

todos na sociedade, além da ampliação da sensibili-
dade e da igualdade de oportunidades.

O programa se integra a um conjunto amplo e 
estruturado de políticas de proteção social que o Brasil 
se orgulha de possuir.

Trata-se de uma iniciativa ampla, que reúne 15 
ministérios e será coordenado pela Secretaria de Direi-
tos Humanos. A ação prevê um investimento de R$7,6 
bilhões para melhorar o acesso dos deficientes a direi-
tos básicos, como educação, transporte, mercado de 
trabalho, qualificação profissional, moradia e saúde.

Esse recurso tem um foco, os 45,6 milhões de 
brasileiros com deficiência, segundo o Censo IBGE de 
2010, ou o equivalente a 23,91% da população.

É um plano que pretende eliminar barreiras e for-
talecer luta pelo direito de cada um à autonomia por 
meio de iniciativas de parceria do governo federal com 
as redes públicas estaduais e municipais.

A presidente Dilma destacou que é fundamental 
que o Brasil tenha uma política adequada e moderna 
para as pessoas com deficiência. Muito emocionada, 
no lançamento do Plano ela chegou a dizer que, e 
aqui eu cito usa palavras entre aspas, “acredito que, 
em alguns momentos, a gente considera que eles 
são muito especiais, e aí, queria dizer que hoje este 
é um momento em que vale a pena ser Presidente”. 
Foi aplaudida de pé.

Esse plano lançado hoje pretende amparar toda 
a população portadora de deficiência não apenas 
garantindo seus direitos da pessoa, mas, também, e 
principalmente, eliminando as barreiras que impedem 
o acesso a direitos, aos serviços, bens e às oportuni-
dades que devem estar disponíveis a todos.

A presidente citou ainda que o Brasil passa hoje 
por um processo profundo de transformação e precisa 
da força e do talento individual e coletivo de todos os 
brasileiros, sem exceção, no máximo de suas poten-
cialidades. É o Brasil construindo ainda mais laços de 
solidariedade.

Concordamos que o Brasil tem avançado muito 
nesse sentido, e a proposta do Viver sem Limite é me-
lhorar e ampliar ainda mais essa realidade. A presidente 
lembrou que um exemplo concreto do fortalecimento 
desse processo e da institucionalização da política das 
pessoas com deficiência é o fato de que nós, a partir 
de 2008, ratificamos a convenção sobre os direitos das 
pessoas com deficiências e incluímos isso no texto da 
nossa Constituição Federal.

Na área de educação, a proposta do Programa 

rViver_ Sem Limites inclui, por exemplo, entre muitas 
outras ações, reformas das escolas para que tenham 
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condições arquitetônicas e recursos multifuncionais 
adequados ao aprendizado das crianças e jovens com 
deficiência. Prevê ainda transporte escolar adequado, 
para evitar a exclusão do aluno com deficiência do am-
biente escolar pela dificuldade de acesso à sala de aula.

Com oportunidades e condições adequadas, as 
deficiências não impedem crianças e adolescentes de 
estudarem, se tornarem profissionais, serem atletas de 
destaque nacional e internacional.

Outras ações defendem a qualificação profissional 
e maior a inserção no mundo do trabalho e adaptações 
das unidades do Minha Casa, Minha Vida destinadas 
à primeira faixa de renda. Ou seja, casa adaptadas a 
cada deficiência.

Em outra ação, as obras de Mobilidade Urbana 
do PAC e da Copa serão executadas de acordo com 
requisitos de acessibilidade.

Esse programa lançado hoje é amplo, inovador, 
e de iniciativas positivas para os próximos três anos, 
na busca de um Brasil mais inclusivo e de uma nação 
mais próspera e solidária.

E para fazer isso, com sucesso, precisamos da 
ação de todos, prefeitos, governadores, instituições. É 
dessa forma que esse programa será, realmente, uma 
vitória de toda a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, vou en-
cerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 19 
minutos.)

PARECER Nº 55, DE 2011-CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
Projeto de Lei nº 26, de 2011-CN, que “abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério do Transportes, crédito suple-
mentar no valor total de R$71.758.918,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Andre Vargas

I – Relatório

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, a 
Presidente da República, por intermédio da Mensagem 

nº 81, de 2011-CN (nº 334/2010, na origem), submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei 
nº 26, de 2011-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor total de R$71.758.918,00 (se-
tenta e um milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, 
novecentos e dezoito reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

De conformidade com a Exposição de Motivos 
(EM) nº 174/2011/MP, da Ministra de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, o crédito em exame, 
no âmbito da Administração direta, permitirá a conti-
nuidade da atualização do Plano Nacional de Logística 
e Transportes — PNLT, iniciada no primeiro semestre 
deste ano, e que contempla a reavaliação de estima-
tivas e metas do plano e da eficácia da execução do 
planejamento governamental no setor de transportes 
e a realização de estudos.

No tangente ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes — DNIT, os recursos seriam 
aplicados na operação e manutenção dos terminais 
fluviais e da Eclusa de Tucuruí; na execução de obras 
rodoviárias de adequação e construção de acessos, 
contornos, interseções em desnível, travessias urba-
nas e trechos na malha rodoviária federal, que con-
tribuiriam para a melhoria da capacidade operacional 
de diversos eixos de transporte que se encontrariam 
saturados ou em péssimo estado de trafegabilidade; 
e na realização de intervenções do modal ferroviário, 
visando à eliminação de pontos de conflito entre a ma-
lha ferroviária e o sistema viário urbano e à melhoria 
de operação ferroviária.

De acordo com a Exposição de Motivos, o projeto 
de lei em exame foi provocado por solicitação formali-
zada pelo Ministério dos Transportes, segundo o qual 
não haveria prejuízo à execução das programações 
objeto de cancelamento, uma vez que os remaneja-
mentos teriam sido decididos com base em projeções 
de suas possibilidades de dispêndio até o final do pre-
sente exercício.

Prevê-se que a abertura do presente crédito su-
plementar se viabilize à conta de recursos provenien-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias, de 
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 167, 
V, da Constituição Federal.

A EM nº 174/2011/MP informa que o cancelamen-
to de programações provenientes de emendas parla-
mentares conta com a anuência dos Coordenadores 
das Bancadas Estaduais afetadas e do Presidente da 
Subcomissão Especial de Ferrovias da Comissão de 
Viação e Transportes desta Casa, conforme teria sido 
informado pelo Ministério dos Transportes por meio 

327ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



47810 Sábado 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

Ata da 209ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 18 de novembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Cristovam Buarque e Vicentinho Alves
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 6 minutos 

encerra-se às 11 horas e 27 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) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 429, de 
2011, do Senador José Sarney, que denomina “Aero-
porto de Congonhas – Senador Romeu Tuma” o Aero-
porto de Congonhas/São Paulo, localizado na capital 
do Estado de São Paulo.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

deliberativa ordinária de 22 de novembro próximo, para 
deliberação dos Requerimentos nºs 1.345 e 1.346, de 
2011, de audiência da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, anteriormente agendados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Sena-
dores que o Senado Federal está convocado para uma 
sessão especial a realizar-se na próxima segunda-feira, 
às 11 horas, destinada a comemorar o Dia Nacional 
da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, 
o Ano Internacional dos Afrodescendentes, os vinte 
três anos da Fundação Cultural Palmares, um ano de 
vigência do Estatuto da Igualdade Racial, bem como 
homenagear o ex-Senador Abdias do Nascimento, nos 
termos dos Requerimentos nºs 98, 162, 593, 1.099 e 
1.336, de 2011, dos Senadores Paulo Paim, Lídice 
da Mata, Anibal Diniz e outros Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Fernando Collor, 
do PTB de Alagoas.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Se-
nadores, são cada vez mais frequentes as críticas re-
cebidas pelo Poder Legislativo no que concerne à sua 
baixa produção e, mais especificamente, à sua falta de 
atuação ou decisão em temas relevantes que acabam 

por torná-lo refém do Executivo e patrocinador, pela 
omissão, da judicialização da política e do progressivo 
abandono de suas principais funções, a legiferante e 
a fiscalizadora.

Sobre o assunto, estudiosos e especialistas vêm 
se debruçando com o intuito de propor soluções que 
permitam ao Congresso Nacional resgatar seu devido 
papel e importância para a democracia e para, tam-
bém, a preservação dos princípios da separação dos 
poderes e sua função precípua, ou seja, o uso dos 
freios e contrapesos na relação com os demais pode-
res constitucionais.

Um dos melhores e mais recentes estudos acer-
ca do tema – e que foi objeto de tese de Mestrado em 
Direito Público para a Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – é o trabalho desenvolvido pela Drª Cris-
tiana De Santis Mendes de Farias Mello, intitulado “O 
Revigoramento do Poder Legislativo: uma agenda para 
o século XXI”.

Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
de um verdadeiro “raio x” da atual desenvoltura e, mais 
do que isso, da postura do nosso Parlamento. O tra-
balho é fruto de um digno esforço e aprofundamento 
intelectual do assunto, com especial dedicação em 
propor algumas práticas e soluções que, mesmo sem 
a pretensão de serem definitivas ou esgotarem o tema, 
em muito poderão auxiliar no resgate do papel e da 
imagem do Poder Legislativo. Ademais, como reforça 
a autora, são propostas que, além de evitarem alte-
rações na Constituição Federal, independem de uma 
reforma política que, como sabemos, é reiteradamente 
reclamada pela sociedade e invariavelmente posterga-
da por nós mesmos, personagens responsáveis pela 
sua concretização.

Como introdução, a Drª Cristiana Mello apresen-
ta uma breve, mas profunda, narrativa da importância 
do Poder Legislativo nas práticas democráticas de 
qualquer nação. Trata-se, na sua peça, de uma nota 
sobre o papel do Legislativo e a deliberação democrá-
tica. Antes, porém, ela ressalta o atual desprestígio 
do Parlamento por razões diversas, inclusive por sua 
progressiva desimportância na produção normativa, 
já que, a cada dia, “parecem interessar menos as leis 
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e mais os precedentes do Poder Judiciário, as medi-
das provisórias, as decisões e atos normativos das 
agências reguladoras”. Chama atenção também para 
a falta de autonomia política dos Parlamentares, cada 
vez mais subordinados ao Executivo, que, em última 
instância, é quem acaba por impor a agenda de seu 
próprio interesse. Daí surgiu o que ela chama de hiato 
entre a teoria e a prática democrática, cuja redução 
pode-se dar por alguns mecanismos sugeridos. Para 
tanto, a autora enfoca três propostas com alguns des-
dobramentos: a inversão de algumas práticas atuais 
para revigorar o processo legislativo e o fortalecimento 
das comissões temáticas, além da regulamentação do 
chamado lobby.

Na nota sobre o papel do Legislativo e a delibe-
ração democrática, a autora destaca inicialmente as 
funções desse Poder, ao qual compete precipuamente 
legislar e fiscalizar e, como tarefas ancilares, adminis-
trar e julgar. Ou seja, compete ao Parlamento “a pri-
mazia no domínio das decisões políticas, justamente 
em razão de seu lastro popular”. Ressalta também que 
a essência da democracia não reside na onipotência 
da maioria, mas no compromisso constante entre mi-
norias e maiorias. Daí entender que a solução para 
o mau funcionamento das instâncias representativas 
“não é empregar, de forma ordinária, mecanismos da 
democracia direta ou da democracia participativa, que 
apresentam graves perigos e inconvenientes”, a come-
çar por colocar em risco os direitos das minorias e, por 
conseguinte, a própria idéia da democracia. Depois de 
uma acurada análise sobre a democracia deliberativa, 
a autora resume que, enquanto modelo situado no pla-
no ideal, esse instituto, o da democracia deliberativa, 
“reclama a possibilidade de todos participarem, em 
condições de liberdade e igualdade, requer o respeito 
ao interlocutor e exige que a decisão tomada seja fru-
to de um processo argumentativo qualificado por um 
debate aberto, sincero, público e contínuo, em que os 
participantes, comprometidos com os valores da ra-
cionalidade e da imparcialidade, estejam dispostos a 
se deixar convencer pelos melhores argumentos”. Daí 
concluir que, para se ter a legitimidade das decisões, é 
necessário autonomia pública, que “pressupõe a pos-
sibilidade de todo cidadão participar do autogoverno 
coletivo, isto é, a possibilidade de tomar as decisões 
básicas que afetam a organização social e as relações 
públicas estabelecidas entre si”. Em suma, assevera 
a Drª Cristiana Mello, “a lei não deve ser fruto de uma 
mera imposição”. Por isso, no seu entendimento, “valo-
rizar, no processo legislativo, o respeito à Constituição, 
o debate, o apreço à minoria e à oposição, a transpa-
rência e a participação social equilibrada, parece ser 

a maneira apta a fortalecer o Poder Legislativo e a in-
tensificar a conexão entre representantes e represen-
tados, mesmo à falta da tão esperada reforma política. 

Além das deficiências constatadas no processo 
legislativo para as quais a autora propõe algumas su-
gestões, de início, ela chama a atenção para a falta 
de debate que se verifica hoje no Congresso, muito 
em função do excesso de medidas provisórias que 
trancam as pautas das duas Casas, assunto esse 
recorrentemente abordado por nós aqui no Senado, 
bem como do abuso na adoção do regime de urgên-
cia, para o qual venho também chamando a atenção 
desta Casa, e que merece uma avaliação mais rígida 
de nossa parte. 

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, dentro das atuais práticas do Parlamento 
que a autora destaca como merecedoras de alteração, 
surgem quatro propostas. A primeira delas refere-se à 
necessidade de cumprimento das regras constitucionais 
quanto à apreciação dos vetos presidenciais. Como ela 
bem salienta, o veto é a essência da separação dos po-
deres. Sem a sua devida apreciação haveria, de certo, 
uma excessiva ingerência do Executivo no Legislativo. 
Há de se lembrar sempre que a palavra final é do Le-
gislativo e que a apreciação no devido prazo evitaria o 
“veto duradouro”, algo que sói acontecer. Além disso, 
ela chama a atenção para o fato de que a derrubada 
tardia de vetos parciais pode comprometer o princípio 
da segurança jurídica. Nas suas palavras, “deixar de 
apreciar o veto por cinco, dez anos significa mantê-lo 
tacitamente por esse período, o que dificulta ou mesmo 
inviabiliza sua rejeição posterior. É um ‘fazer’ – conser-
var o veto – travestido de um ‘não fazer’ – que é não 
deliberar”. Na sua opinião, se os vetos fossem delibe-
rados no prazo constitucional de 30 dias – e não espo-
radicamente pelo que ela chama de “via calhamaço”, 
como acontece e vem acontecendo aqui no Congresso 
Nacional –, ou, se ao menos a regra do sobrestamento 
fosse observada, o Executivo provavelmente adotaria 
uma postura mais cautelosa ao censurar projetos de 
lei, até mesmo para evitar derrotas políticas. O cená-
rio atual, para a autora, “estimula o veto caprichoso, o 
veto como nova decisão puramente política, destituído 
de fundamentação robusta”. E conclui: “A ausência de 
apreciação dos vetos revela, ainda, a falta de ‘vontade 
de Constituição’, o que compromete a respectiva força 
normativa, além de enfraquecer o Poder Legislativo, 
que perde ainda mais o protagonismo, ficando à de-
riva das principais decisões tomadas pelo Executivo”. 

A segunda praxe legislativa que a Drª Cristina 
Mello considera que deve ser alterada refere-se à prática 
orçamentária, aqui também diversas vezes abordada 
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por todos nós, Senadores. Sua abordagem inicia-se 
pela conclusão do estudo comparativo entre diversos 
Parlamentos citado no artigo “Legislativos Fortes, De-
mocracias Fortes”, de Steven Fish, que conclui que “à 
medida que cresce a importância do Poder Legislativo, 
maior é a concretização dos ideais democráticos”. Na 
aferição da pesquisa citada, uma assertiva que cha-
ma atenção refere-se ao caráter vinculante das leis 
orçamentárias, o que não ocorre no Brasil. A conse-
quência é a redução da pontuação da força do nosso 
Parlamento no chamado índice PPI – Parliamentary 
Powers Index –, colocando-o à frente apenas de sete 
Legislativos e atrás de Parlamentos como o da Latívia, 
Mongólia, Albânia e Moldova, entre tantos outros. Como 
assinala a autora, o nosso orçamento “é uma peça de 
faz de conta”– expressão que nós já ouvimos aqui no 
Congresso Nacional, dita por vários Parlamentares: o 
nosso orçamento é uma peça de faz de conta –, dado 
seu caráter meramente autorizativo. 

E vai além, ao afirmar que a prática do contin-
genciamento de recursos pelo Executivo, mediante 
decisão unilateral e desprovida de fundamentação, é 
inconstitucional. Baseia-se a autora na afirmativa de 
Eduardo Mendonça, para o qual o “corte é uma deci-
são orçamentária e, como tal, deve receber tratamento 
jurídico adequado, ou seja, deve passar previamente 
pelo crivo do Legislativo. Tolerar cortes feitos pelo Exe-
cutivo mediante decreto significa admitir alocação de 
recursos sem prévia autorização legislativa, o que é 
inconstitucional à luz do artigo 167 da Carta Magna. 
Os contingenciamentos consubstanciam, portanto, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, um drible à neces-
sidade de autorização legislativa prévia em matéria 
orçamentária.”

Ainda no tema orçamentário, a Drª Cristiana Mello 
enfatiza a questão das emendas parlamentares utili-
zadas como moeda de troca, o que revela que “o pa-
roquialismo é institucionalizado” e que a lei orçamen-
tária acaba por consolidar uma pauta de prioridades 
nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Além 
disso, em função de outras restrições no trâmite do 
projeto de lei orçamentária, conclui que “o Congres-
so está fadado a fazer o que não está apto, enquanto 
deixa de definir as prioridades político-orçamentárias, 
justamente sua missão constitucional.” 

Assim, a autora adere às propostas de Eduar-
do Mendonça que, entre outras mudanças, sugere o 
fim de algumas limitações impostas pelas normas in-
ternas do Congresso, de modo a não haver restrição 
numérica para emendas coletivas tampouco condi-
cionamento para a área temática, região geográfica, 
órgão contemplado ou natureza de despesa. Propõe, 

também, o fim das emendas individuais e a inversão 
da atual prática, de modo a viabilizar o controle políti-
co e social por meio do que ele chama de vinculação 
autêntica da lei orçamentária.

A terceira prática que a autora destaca para ser 
revisada refere-se ao excessivo poder dos líderes par-
tidários. De início, na sua interpretação, “o voto de lide-
rança não se coaduna com a Constituição, que repele 
o mecanismo.” Para tanto, ela se alicerça em parecer 
do Ex-Procurador-Geral da República e Ex-Ministro 
da Suprema Corte Dr. Sepúlveda Pertence que, após 
classificar o voto de liderança como a contribuição do 
próprio Parlamento à série de instrumentos autoritá-
rios voltados ao esvaziamento do conteúdo real do 
mandato, opinou pela concessão de uma segurança 
preventiva impetrada por um deputado em 1985, “ante 
a [palavra dele] patente inconstitucionalidade do instru-
mento, por ofensa ao princípio geral da personalidade 
do voto parlamentar.”

Além disso, a autora da tese enumera uma série 
de desvantagens desse mecanismo, como a subver-
são da representação democrática, o desestímulo à 
discussão, a dificuldade de monitoramento do mandato 
parlamentar pela população, o sufoco ao dissenso e a 
agressão à diversidade dos mandatos.

Trata-se de uma questão, Sr. Presidente Mozarildo 
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, nas suas palavras, 
de acessibilidade e legitimidade das decisões legisla-
tivas. Tais inconvenientes do instrumento refletem-se 
nas ações dos líderes, como, por exemplo, o requeri-
mento de urgência, a definição do tipo e da ordem das 
votações e, por fim, a definição e o poder de veto que 
eles detêm na agenda legislativa, o que não se coa-
duna com a dimensão deliberativa exigida pela demo-
cracia, que pressupõe o diálogo e o embate de ideias.”

O quarto aspecto levantado é quando se trata das 
atuais práticas do Congresso que merecem alteração 
e que se concentram na limitada tutela jurisdicional 
do devido processo legislativo, o que concorre para o 
desrespeito às regras constitucionais e regimentais do 
processo legislativo.

Em resumo, a autora defende, dentro dos prin-
cípios da juridicidade, da segurança jurídica e da de-
mocracia, a garantia do fiel cumprimento das regras 
estabelecidas para o processo legislativo, inclusive por 
meio de um papel mais atuante a ser desempenha-
do pelo Poder Judiciário – para o qual a autora clama 
por uma mudança de postura –, que hoje se limita a 
considerar que os atos praticados durante o processo 
legislativo situam-se no âmbito interna corporis.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Collor, V. Exª me concede um aparte?

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 19 47813 

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Por fa-
vor, Senador Rodrigo Rollemberg, com muita satisfação.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– Eu quero cumprimentar V. Exª por trazer um tema 
da maior importância à reflexão deste Plenário, nesta 
sexta-feira. Efetivamente, em todo início de legislatura 
se fala muito em reforma política no nosso País, o que 
na verdade não é, nada mais nada menos, do que pro-
postas de reforma eleitoral que tendem a não sair do 
papel, como vem acontecendo em todas as legislaturas 
e como V. Exª disse no seu pronunciamento. No início 
dessa Legislatura, eu convidei o Professor Octaciano 
Nogueira para uma conversa, e tive a honra de tê-lo 
nos ajudando em nosso Gabinete durante alguns me-
ses. E quando eu disse que a próxima prioridade seria 
uma reforma política, ele que está há muitos anos as-
sessorando e acompanhando, como cientista político, 
o Congresso Nacional, ele deu uma risada e depois 
disse: “Não vai haver reforma política alguma. Há de-
zenas de anos, em todo início de Legislatura, primeiro, 
se faz uma confusão: trata-se como reforma política o 
que de fato, efetivamente, é uma reforma eleitoral”. Ele 
dizia não acreditar em uma reforma eleitoral efetiva, 
substantiva, porque todos os Deputados e Senadores 
que estão hoje no Congresso Nacional foram eleitos 
dentro desse sistema e dificilmente fariam qualquer 
mudança substantiva para modificá-lo. O fato é que 
os temas que V. Exª traz a esse debate e que merece 
uma reflexão profunda da Casa, efetivamente se refe-
rem a uma reforma política, a uma reforma de proce-
dimentos que valorizam o Congresso Nacional. E nós 
precisamos – realmente, eu me interessei muito pelo 
estudo da Professora Cristiana – nos aprofundar nes-
se tema. Tenho sentido falta no Congresso Nacional, 
especialmente na Câmara dos Deputados, quando lá 
estive – no Senado é um pouco diferente –, de que 
o Congresso se debruce mais, dê importância maior 
a temas de interesse nacional. Hoje, temos muito a 
soma de interesses paroquiais, de interesses regio-
nais. Muitos Parlamentares destinam a sua atividade 
parlamentar, hoje, apenas à execução das emendas 
parlamentares. É claro que elas trazem também con-
tribuições positivas quando bem aplicadas, em bene-
fício de Municípios, mas também têm uma lógica de 
reprodução dos mandatos, meramente de reprodução 
dos mandatos parlamentares. Portanto, os temas que 
V. Exª traz a este Plenário merecem uma profunda 
reflexão e, efetivamente, se modificados, se enfrenta-
dos, poderão contribuir para a valorização do Poder 
Legislativo e para o aprofundamento da democracia 
em nosso País.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado a V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg, pe-
las suas palavras, que acolho com muita satisfação e 
as endosso.

Realmente, em nosso País, todos nós sabemos 
que há necessidade de uma ampla reforma política, 
considerada a mãe de todas as reformas. E o que dis-
se o Senador Rodrigo Rollemberg realmente é uma 
realidade.

Quando se fala de reforma política e das medidas 
que estão sendo discutidas no âmbito do Congresso 
Nacional, tratando essas modificações ou mudanças 
como reforma política, isso nada mais é do que um 
conjunto de mudanças nas regras eleitorais e nas re-
gras partidárias; não atinge o fulcro da questão que 
é a questão da normatização da relação política in-
terna do Congresso Nacional e do Estado brasileiro. 
Por isso, urge que nós continuemos a trabalhar. Não 
percamos as nossas expectativas de que, em algum 
momento, isso poderá acontecer, para a valorização 
do Poder Legislativo e para que nós possamos trazer 
ao debate desta Casa temas relevantes que importam 
para o destino do nosso País e da nossa própria vida 
democrática.

Portanto, no atual entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, apenas são passíveis de exames 
violações das normas regimentais que reproduzam 
dispositivos constitucionais. Nas palavras da autora do 
estudo, não se deve “confiar à casuística, às maiorias 
ocasionais, formadas a cada votação, a definição das 
diretrizes de elaboração das normas”. Para ela, “sem-
pre será possível questionar a correção dos procedi-
mentos estabelecidos, o que é até positivo, a fim de 
que sejam aperfeiçoados”. Assim, evidenciando uma 
série de práticas do Congresso que desrespeitam as 
normas regimentais, a autora defende a existência de 
um órgão de controle efetivo, já que a tutela jurisdicional 
forte e sistemática – e não de maneira excepcional – 
incentivaria os parlamentares a observar e a respeitar 
mais as regras que compõem o processo legislativo, e 
evitar o que ela chama de arbitrariedade institucional 
que hoje predomina aqui no Parlamento.

E aqui, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs 
e Srs. Senadores, vale reproduzir as enfáticas palavras 
da Drª Cristiana Mello:

No atual contexto, [diz ela,] as maiorias e 
as Direções da Casa observam os respectivos 
Regimentos apenas quando lhes convém. Está 
instaurado, no campo do processo legislativo, 
o governo dos homens, em contraposição ao 
governo das leis. As normas constitucionais, 
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por seu turno, são flexibilizadas em prol da 
conveniência majoritária.

É a pura realidade. Em síntese, ela adverte que:

Sem a tutela jurisdicional sistemática do 
processo legislativo, maiorias afrontam as re-
gras estabelecidas, enfraquecem os partidá-
rios de opinião contrária, manipulam o proce-
dimento e cerceiam o debate. Para minimizar 
esse cenário, é necessária a tutela judicial 
incisiva do processo legislativo, até porque a 
democracia reclama, acima de tudo, o respei-
to às normas estabelecidas, a transparência 
nas deliberações, o apreço às minorias e a 
deliberação efetiva. 

Em complemento às ideias da Drª Cristiana Mello, 
trata-se, a meu ver, da necessidade de nos aprofundar-
mos em um campo específico que, no Brasil, a literatu-
ra especializada pouco ou praticamente nada tem se 
dedicado, qual seja, a institucionalização do chamado 
Direito Parlamentar. A rigor, esse é um tema que requer 
um pronunciamento especial, em outra oportunidade, 
de modo a trazê-lo ao debate nesta Casa.

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, essas quatro práticas mencionadas pela 
autora da tese que merecem modificação constituem 
a primeira proposta de seu trabalho. A autora enuncia 
ainda mais duas propostas que considera de máxima 
importância para o revigoramento do Poder Legislativo: 
uma enfoca o fortalecimento das comissões técnicas, 
algo que é fundamental, e a outra, a regulamentação 
do chamado lobby, tema que sofre um certo precon-
ceito ao ser tratado nesta Casa.

Quanto ao fortalecimento das comissões técnicas, a 
autora enfatiza a importância do debate do Parlamento com 
a sociedade, que só é possível por meio das comissões. 
Em uma análise aprofundada do assunto, ela divide sua 
exposição em cinco tópicos: (1) um histórico comparativo 
com o papel das comissões nos Parlamentos da Ingla-
terra e dos Estados Unidos; (2) a atuação das comissões 
parlamentares e o processo legislativo, oportunidade em 
que faz uma contundente crítica ao regime de urgência 
para a apreciação de determinadas matérias; (3) a capa-
cidade institucional das comissões, destacando a impor-
tância de servirem como canais de comunicação com a 
sociedade – como, por exemplo, por meio de consultas e 
audiências públicas – e o papel da Consultoria legislativa 
como suporte técnico, mas com caráter de independência; 
(4) a importância e as vantagens da adoção da avaliação 
de impacto da legislação, ou seja, um estudo prévio e a 
experiência prática antes da transformação do projeto em 
lei definitiva, conforme o modelo britânico; e (5), por fim, a 

deferência às comissões técnicas por parte do Plenário, 
ou seja, um maior respeito e aceitação por parte do Pleno 
em relação às deliberações das comissões.

Com isso, a Drª. Cristiana Mello resume seu en-
tendimento:

As comissões temáticas, por serem do-
tadas de maior capacidade institucional em 
comparação aos Plenários, mostram-se as are-
nas mais aptas para fomentar o debate, para 
viabilizar a comunicação com a sociedade e 
para, com isso, agregar técnica à legitimidade 
democrática. (...) Nesses órgãos fracionários, 
o comportamento parlamentar torna-se mais 
visível, o que beneficia o controle social. 

E continua: 

A avaliação de impacto consubstancia 
mecanismo interessante de que podem dispor 
as comissões temáticas para legislar melhor. 
Por meio desse recurso, é possível comparar 
determinada proposta normativa com diversas 
alternativas, estimar os respectivos custos e 
benefícios, antever as consequências [even-
tualmente] indesejadas. É possível, ainda, ao 
legislativo avaliar as leis depois de editá-las, 
de forma a corrigir falhas e distorções. 

Contudo, como ela assevera, “para que o traba-
lho das comissões não seja em vão, é preciso que o 
Plenário seja deferente para com as decisões oriundas 
desses órgãos fracionários. Institucionalizar a deferên-
cia parece uma boa medida.” Como sabemos, muitas 
vezes, ou com frequência, as discussões travadas nas 
comissões temáticas ou deixam de acontecer ou são 
interrompidas em função do pedido de urgência feito 
pelas lideranças, estrangulando, dessa forma, o pro-
cesso decisório no âmbito dessas instâncias técnicas.

Por fim, a última proposta da autora do trabalho 
concentra-se na regulamentação do chamado lobby. De 
início, é feita uma comparação do lobby com o instituto 
do amicus curiae previsto e regulado no mundo jurídico, 
que funciona como um suporte técnico e argumenta-
tivo para as decisões da jurisdição constitucional. Ao 
defender o lobby, a autora alerta que não se trata de 
mecanismo resumido à atividade de pressão. Para ela, 

a pressão é o último estágio de um pro-
cesso multifacetado que inclui reunir informa-
ções, pesquisar a legislação vigente, analisar 
propostas legislativas em andamento, fazer 
sugestões pontuais, traduzir os interesses do 
cliente em um anteprojeto de lei, monitorar a 
atividade legislativa, desenvolver estratégias, 
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elaborar argumentos, antecipar-se a contra-
-argumentos, preparar apresentações, partici-
par de audiências públicas, construir coalizões, 
acompanhar o desenvolvimento das táticas 
implementadas, analisar o perfil dos parla-
mentares e o papel desempenhado por eles 
no processo legislativo, estudar a conjuntura 
política etc. Em síntese, lobby compreende 
todas as ações que tenham como finalidade 
influenciar as decisões do setor público.

De acordo com a autora, a atividade do lobby 
junto ao Poder Legislativo incrementa a base informa-
cional para a tomada de decisão e pluraliza o debate, 
o que o torna mais legítimo.

O Estado precisa de informações para legislar 
bem, e os indivíduos e organizações têm o direito de 
influenciar as decisões que irão afetá-los. Trata-se, nas 
suas palavras, do exercício da autonomia pública, do 
autogoverno, que é essencial para a democracia e, 
como ela mesma diz, 

o inimigo não é o lobby, mas as influên-
cias ocultas. Deixar o lobby às sombras é ne-
gativo na medida em que alguns grupos terão 
acesso privilegiado a tomadores de decisão, 
ao passo que outros não serão escutados, 
em prejuízo à legitimidade das decisões. (...) 
A institucionalização, além de onerar desvios 
éticos, pode criar um controle recíproco entre 
os grupos de pressão e reduzir o estigma que 
pesa sobre a atividade.

Para tanto, a autora realiza um estudo comparati-
vo com experiências e regulamentação em outros paí-
ses, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, União 
Europeia, onde já existem normas que norteiam a ati-
vidade, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde 
o lobby, como já foi dito, permanece no limbo jurídico, 
embora conte com amplo fundamento constitucional 
e com 90% dos líderes favoráveis à sua regulação.

Além disso, na sua opinião, os projetos de lei so-
bre a matéria que tramitam no Congresso padecem 
de defeitos e demandam alterações e, com base na 
proposta britânica e nas legislações daqueles países, 
a autora propõe algumas diretrizes.

A primeira delas: a lei deve se aplicar ao lobby 
junto ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Em 
segundo lugar, a definição de lobby deve compreender 
qualquer atividade que tenha por objetivo, direto ou 
indireto, influenciar as decisões do setor público. Ter-
ceiro: o registro compulsório dos chamados lobistas e 
a apresentação de relatórios devem ser compulsórios 
e todos os dados devem ser divulgados na Internet. E 

quarto: algumas das estruturas existentes podem ser, 
em tese, aproveitadas para fiscalização da atividade 
lobista, notadamente a Controladoria-Geral da União 
e o Tribunal de Contas da União. 

Enfim, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs 
e Srs. Senadores, trata-se de um verdadeiro estudo, 
uma autêntica tese, muito bem elaborada pela Drª 
Cristiana Mello, que merece uma especial atenção de 
estudiosos e, principalmente, de nós, parlamentares, 
em prol do revigoramento do Poder Legislativo.

Das leituras sobre o tema que tenho feito, acre-
dito ser essa análise feita pela Drª Cristiana uma das 
mais completas existentes hoje na literatura políti-
ca. A ela, poderíamos acrescentar outras propostas 
que têm sido matéria de reflexão e análise de alguns 
especialistas, como, por exemplo, a substituição, na 
maioria dos casos, da medida provisória pela lei de-
legada, tema aqui tantas vezes já tratado. A lei dele-
gada é instrumento legislativo que precisa ser revigo-
rado; o reforço do pensamento técnico como suporte 
essencial à ação política; a diminuição do número de 
comissões permanentes como forma de valorizá-las 
e potencializar a efetiva participação dos Senadores, 
o que, hoje, torna-se impossível em função da miría-
de de comissões temáticas que hoje funcionam nesta 
Casa, o que faz com que nós, Senadores, não tenha-
mos condições, nunca, de acompanhar inteiramente 
uma reunião de determinada comissão, já que todos 
os Srs. Senadores fazem parte de várias comissões e 
têm de ficar correndo pelos corredores para dar a sua 
presença ou exercer o seu direito de voto, com isso, 
perdendo a capacidade que todos nós temos – e gos-
taríamos de demonstrar isso, se o número de comis-
sões fosse reduzido para valorizá-las – de discutir e 
debater melhor os temas que são levados à deliberação 
das comissões temáticas. Então, a diminuição do nú-
mero de comissões permanentes, repito, como forma 
de valorizá-las e potencializar a efetiva participação 
dos Senadores e a ampliação dos casos de decisão 
terminativa das comissões, entre outras, merecem a 
nossa mais profunda reflexão como meio de resgatar 
o papel institucional do Parlamento na manutenção e 
no aperfeiçoamento de nossa democracia.

Assim, parabenizo a Drª Cristiana de Santis Men-
des de Farias Mello pelo produto de seu estudo, in-
corporando-me às suas principais propostas com o 
objetivo de promover o oportuno e imprescindível re-
vigoramento do Poder Legislativo.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mozarildo Caval-

canti. 
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT - DF) – Eu 
gostaria de ter um aparte.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Por 
gentileza. Com muito prazer, ouço o Senador Cristo-
vam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Collor, o senhor traz um estudo e um assunto 
da máxima importância, que é o papel do Legislativo 
no mundo moderno, não só no Brasil. Não estamos 
refletindo, por exemplo, que o avanço das telecomu-
nicações, que o avanço da participação popular, que 
o aumento do tamanho do Estado, mesmo quando a 
gente diminui a influência dele em decisões da eco-
nomia, como começou na sua Presidência, que essas 
transformações e muitas outras que a Rio+20 deveria 
debater, elas estão colocando o Legislativo como um 
poder obsoleto, um poder irrelevante. O Brasil aprova, 
mas outros também. Temos uma judicialização da po-
lítica e nós temos um Poder Executivo imperial. Parte 
pode ser culpa de outros, mas uma grande parte é 
nossa. Nós não estamos captando toda a dimensão 
da evolução que acontece no mundo de hoje e como 
isso repercute no processo democrático, inclusive no 
papel legislativo. Gosto sempre de lembrar que quem 
me chamou a atenção para isso foi o Presidente José 
Sarney. Foi a primeira pessoa que chegou para mim 
e disse: “Você notou que esses telefones celulares, 
não sei o que, não sei o que, que existem hoje nas 
comunicações, nós não estamos acompanhando aqui 
no Senado?”. Usamos individualmente, mas como 
instrumento de política não existe. Tentei colocar um 
projeto de lei aqui esta semana, e a minha assesso-
ria lembrou que alguém já apresentou. Fiquei até feliz 
e até retirei a minha ideia. Era de abrir essa tribuna 
uma vez por ano para a sociedade civil. Todo ano, num 
certo dia, que essas entidades civis escolhessem um 
representante que viesse aqui dizer o que eles pen-
sam da gente. Seria uma inovação. Talvez colocar uns 
painéis com os twitters que chegam para cada um 
da gente e que a gente esteja aqui sabendo o que o 
pessoal, como se diz hoje em dia, on-line, não gos-
to dessa expressão, em tempo real, melhor dito, está 
pensando da gente. A gente precisa mudar. O senhor 
traz primeiro o assunto, depois traz sugestões concre-
tas de mudança do nosso funcionamento. Quero dizer 
que tem uma que quero agregar. Sei que é difícil, sou 
suspeito, porque moro em Brasília, como também o 
Senador ao meu lado, Rodrigo Rollemberg. Enquanto 
nós ficarmos aqui apenas dois dias e meio por sema-
na, não vamos parlamentar entre nós. Quantos de nós 
visita a casa do outro ou vai a reuniões a noite, a não 
ser partidariamente?

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

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
venho insistindo, sei que é quase impossível, alguns 
estão ligados às bases. Por que não ficamos três se-
manas direto aqui e uma semana com as bases? Ou 
até outra proporção, se for o caso. Se nós não estiver-
mos aqui de segunda a sexta convivendo, conviven-
do, convivendo, como aluno na escola que convive e 
convive e acaba ficando amigo, nós não vamos levar 
adiante as outras mudanças que serão necessárias, 
como, por exemplo, essa que o senhor falou. Como é 
que nós vamos trabalhar em tantas comissões? Ou re-
duzir as comissões ou aumentar o tempo? Nós temos 
de mudar aqui. Um desses dias um jornalista, falando 
de mudança, disse que tem de começar tirando esses 
espelhos que rodeiam a sala da gente. Ninguém se 
concentra quando está rodeado de espelho, sobretudo 
político, que, em geral, é narcisista, cada um de nós. 
Esse espelhozinho aqui... Em nenhum outro lugar do 
mundo tem um parlamento com espelhos ao redor, 
são madeiras, são coisas opacas. Tínhamos de um 
dia tentar fazer a reforma verdadeira do funcionamen-
to do nosso papel aqui. O senhor trouxe o assunto. O 
meu medo é que o círculo vicioso, uma ideia tão im-
portante, como o senhor está trazendo, caia amanhã 
no vazio aqui dentro, o que mostra que o senhor tem 
razão, mas o que mostra que a gente não vai lhe dar 
razão, ou a mim ou aos outros, e levar adiante es-
sas preocupações e essas proposições que o senhor 
está trazendo. Felizmente, o senhor está trazendo, e 
quem sabe a gente não descobre uma maneira de fa-
zer com que isso vá além. Por exemplo, mandar para 
cada Senador esse seu discurso. Escolher três ou 
quatro que se encontrem aqui, um dia de noite ou na 
hora do almoço, ou até mesmo saindo daqui um pouco 
para conversar sobre isso. A meu ver, se deixarmos, 
inclusive – o que é outra coisa que tem de mudar aqui 
–, nessa espécie, desculpe-me a força da expressão, 
dessa “ditadura” dos líderes, entre aspas a ditadura, 
nós não avançamos. Não vamos a reunião quando os 
líderes não convocam e não votamos quando os líde-
res não querem que nós votemos.

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

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Porque eles mandam. Tudo isso são mudanças que 
nós precisamos fazer. Alguém precisa dar o grito inicial. 
Talvez o seu discurso seja um pedaço de um grande 
grito inicial que a gente precisa fazer. Parabéns pelo 
seu discurso, e conte comigo se quiser levar adiante 
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a reflexão feita pela professora e as propostas e as 
reflexões que o senhor fez aqui.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado a V. Exª, Senador Cristovam Buarque, pelas 
opiniões aqui externadas, com as quais compartilho 
integralmente.

Fundamentalmente, trata-se, esse pronunciamen-
to, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Sr. Senador 
Cristovam Buarque, de uma tentativa de valorização 
do Poder Legislativo diante de mudanças que precisam 
ser feitas no dia a dia, que precisam ser feitas no dia 
a dia dos nossos trabalhos parlamentares.

Concordo com V. Exª quando diz que somente às 
terça, quartas e quintas, naquela correria e naquela 
pressa, é impossível que haja essa condição de nós 
parlamentarmos.

Chegamos todos aqui, às terças, quartas e quin-
tas, nos corredores das comissões temáticas, assistin-
do a uma correria permanente de Senadores indo de 
comissão em comissão, passando pela comissão a, b 
e c, e todos, sem exceção, reclamando dessa maneira, 
dessa forma de nós estarmos trabalhando, logo nas 
comissões temáticas, que são as comissões onde se 
inicia o processo legislativo propriamente dito e onde 
as discussões são feitas, onde a participação popular 
se dá, mediante as audiências públicas, as consultas 
públicas. Elas se dão exatamente no âmbito das Co-
missões Permanentes. Essa proliferação de Comissões 
Permanentes também nos impede, a nós, Senadores, 
de exercer como gostaríamos a nossa função de estar 
presentes a cada reunião da sessão A, B ou C e de 
podermos debater, deliberar, discutir, formar juízo e, 
aí sim, exercer o nosso voto.

É muito importante que essas mudanças sejam 
feitas, que haja maior possibilidade de uma convivência 
parlamentar, como aqui colocou o Senador Buarque. 
Isso é indispensável, isso é imprescindível. Além do 
excesso das medidas provisórias, que faz com que 
esta Casa, que faz com que nós sejamos meramente 
homologadores ou carimbadores de decisões tomadas 
pelo Executivo. Isso diminuiu o papel do Legislativo, 
isso usurpa o direito que nos é dado pela Constituição. 
E nós precisamos tomar alguma iniciativa corajosa e 
inovadora nesse sentido.

Também não podemos mais evitar o trancamento 
das discussões que são levadas a cabo nas comissões 
temáticas com os pedidos recorrentes de urgência para 
determinadas matérias, o que impede que os debates 
sejam realizados e faz com que os projetos venham 
diretamente para a Mesa Diretora, para ser colocados 
na Ordem do Dia.

Por sua vez, esse pedido de urgência é submeti-
do ao que chamou o Senador Cristovam Buarque mui-
to apropriadamente: à ditadura dos líderes, que são 
os que pedem o regime de urgência. Quando chega 
aqui, na Ordem do Dia, para ser votada a matéria ob-
jeto da solicitação da urgência, os líderes se reúnem 
e decidem por nós outros, que não somos líderes, o 
que impede que o debate seja feito de forma aclara-
da e aberta, transparente, com o objetivo de fazermos 
o melhor, porque nem sempre o desejo emanado do 
Olimpo, que é o Palácio do Planalto, é o desejo que 
melhor se adapta ou se adequa às expectativas da po-
pulação brasileira. E nós, aqui no Parlamento, somos 
o filtro disso. Nós somos os representantes da Nação 
brasileira. E nós temos o dever, o dever de ofício de 
discutir e debater esses temas. 

Temos que ter a coragem, até no sentido de 
colaborar com o Executivo, de discordar, em alguns 
momentos, das decisões que são tomadas, para po-
dermos aprimorá-las e transformá-las em medidas 
que realmente venham a atender às ansiedades e às 
melhores esperanças da população brasileira. 

Por isso eu tenho a certeza, Sr. Presidente Mo-
zarildo Cavalcanti, Sras e Srs. Senadores, de que este 
pronunciamento que aqui faço é mais uma tentativa de 
podermos, de alguma forma, nos reagrupar, de levar-
mos esse debate de forma um pouco mais aprofundada, 
de não ficarmos apenas tangenciando temas que são 
fulcrais para o exercício dos nossos mandatos. Que 
não fiquemos apenas na superficialidade no debate 
de temas que são importantes para nós encararmos. 

Nós aqui somos sempre levados a deixar de lado 
aqueles temas que nos inquietam ou que nos dão um 
pouco mais de trabalho ou que são polêmicos e que, 
portanto, não trazem comodidade para nós ao debatê-
-los. Portanto, vamos deixando esses temas de lado, 
e são exatamente os temas que dizem respeito à va-
lorização do Poder Legislativo e, consentaneamente, 
à repercussão que nós podemos dar, aqui no plenário 
desta Casa, ou das duas Casas, às esperanças e ex-
pectativas da população brasileira.

Por outro lado, também temos que ter uma aten-
ção muito grande para que nossa ordem do dia e a 
pauta dos nossos trabalhos não sejam ditadas pelos 
meios. Os meios praticamente estão colocando no de-
bate, aqui nesta Casa ou nas duas Casas, os temas 
que lhes convêm, os temas que lhes convêm.

Esta Casa não pode se submeter aos meios – não 
pode e não deve –, porque, no momento em que esta 
Casa se submeter aos meios e deixar que os meios 
façam e elaborem a Ordem do Dia, nós estaremos, de 
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uma vez por todas, abdicando das nossas atribuições 
constitucionais.

Há um ditado espanhol que diz: a quien mucho 
se le baja algo se le vé. Este Congresso e este Se-
nado definitivamente não podem se abaixar para seja 
a ditadura de lideranças, seja a ditadura dos meios, 
seja a ditadura de quem quer que seja. Este Plenário, 
este Senado da República, este Congresso Nacional 
tem, sim, que estar representando os anseios da po-
pulação e da Nação brasileiras da forma que nós pu-
dermos melhor exercê-lo. E as normas que hoje estão 
estabelecidas nesta Casa para que desempenhemos 
as nossas atividades legislativas não se coadunam 
com este propósito.

Portanto, muito obrigado a V. Exª, Senador Cris-
tovam Buarque, pelo seu aparte. 

Gostaria de, finalizando as minhas palavras, Sr. 
Presidente, não sem antes fazer os meus agradeci-
mentos a V. Exª, pela tolerância e pelo tempo que me 
concedeu para pronunciar estas palavras, parabe-
nizar-me com a Drª Cristiana De Santis Mendes de 
Farias Mello pelo produto de seu estudo, como disse, 
incorporando-me a suas propostas, com o objetivo de 
promover o oportuno e imprescindível revigoramento 
do Poder Legislativo.

Espero que nós possamos continuar tratando e 
debatendo este assunto, que acredito ser do máximo 
interesse para o aperfeiçoamento do processo demo-
crático no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Collor, quero cumprimentá-lo pelo 
brilhante e oportuno pronunciamento. Aliás, quero 
dizer que eu, como V. Exª, já assisto a alguns inícios 
de legislatura, e sempre discutimos e reclamamos, às 
vezes reiteradamente, dessa questão. 

Eu pretendo fazer um pronunciamento justamente 
lamentando a percepção que a população tem. Na ava-
liação, aparece justamente o Legislativo e o Judiciário 
na rabeira, vamos dizer assim, quanto à confiabilidade 
do povo nessas instituições, o que é lamentável, porque 
são justamente Legislativo e Judiciário os garantidores 
da democracia no País.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Executivo existe em todas as ditadura, mas 
Judiciário e Legislativo independentes só mesmo nas 
democracias.

Portanto, cumprimento V. Exª. Acho oportuno que 
nos movimentemos, porque, se formos esperar real-
mente a boa vontade das lideranças, nada vai mudar.

Parabéns, portanto.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-

to obrigado a V. Exª, Presidente Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo 
à tribuna, nesta manhã de sexta-feira, no momento 
em que se avizinha a oportunidade de a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, que tenho a honra de presidir, apreciar a 
revisão do Código Florestal, já aprovado na Câmara 
dos Deputados.

Logo que tive a honra de ser eleito presidente da 
Comissão de Meio Ambiente do Senado, entendi que 
o tema mais importante dessa Comissão, ao longo 
deste ano, seria a apreciação da revisão do Código 
Florestal. Começamos, então, a promover debates e 
audiências públicas ainda no primeiro semestre do 
ano, mesmo antes de o texto ser aprovado na Câma-
ra dos Deputados. Ouvimos o Relator da matéria na 
Câmara, Deputado Aldo Rebelo; ouvimos a Ministra do 
Meio Ambiente; ouvimos representantes da Academia 
Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência; representantes do setor pro-
dutivo, de organizações não governamentais. Todas 
essas audiências públicas, todos esses debates, todas 
essas diligências foram intensificados com a chegada 
do projeto ao Senado Federal.

Tivemos a oportunidade de designar o Senador 
Jorge Viana como relator do projeto na Comissão de 
Meio Ambiente, e, por decisão do Presidente Sarney, 
que definiu que o projeto deveria tramitar em quatro 
comissões – também na Comissão de Constituição e 
Justiça, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comis-
são de Agricultura –, os presidentes dessas comissões 
entenderam por bem designar, como relator nessas 
comissões, o Senador Luiz Henrique.

Desde o primeiro momento, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, defendi que deveríamos buscar um 
entendimento, o entendimento em torno da revisão do 
Código Florestal, o entendimento que refletisse uma 
média ponderada da opinião dos Deputados e Sena-
dores. Entendíamos que a forma, que a condução dos 
debates na Câmara dos Deputados não tinha sido a 
mais adequada, e que o Senado Federal, como Casa 
revisora, teria a oportunidade de trazer um pouco mais 
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de equilíbrio ao texto aprovado pela Câmara. Entendo 
que, se formos medir forças para, em função de uma 
maioria eventual desta Legislatura, na Câmara ou no 
Senado, impor um determinado texto, isso não repre-
sentaria a média da opinião dos brasileiros.

Eu quero registrar, mais uma vez, a minha con-
fiança de que teremos a oportunidade de aprovar um 
texto bom para o Brasil. Quero, mais uma vez, mani-
festar o meu agradecimento à condução dada pelos 
presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Senador Eunício Oliveira; ao presidente 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Senador Edu-
ardo Braga; ao presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, Senador Acir Gurgacz; e também 
aos dois relatores. O Senador Luiz Henrique mostrou, 
ao longo desse período, uma grande capacidade de 
diálogo. Também agradeço ao Senador Jorge Viana. 
Parte da minha confiança no sucesso desse entendi-
mento se dá à capacidade dos dois relatores, pessoas 
tarimbadas, experimentadas, ex-governadores, com 
grande capacidade de diálogo, que estão colocando 
os interesses nacionais acima de interesses locais, de 
interesses pessoais e partidários.

É claro que o tema é extremamente complexo, daí 
a dificuldade de se buscar um entendimento, porque 
temos um País extremamente diverso em seus biomas. 
A floresta amazônica, em si, possui várias facetas, áre-
as secas, áreas úmidas. Nas próprias áreas úmidas e 
áreas secas, há diferenças entre os tipos de floresta. 
Temos o pantanal, que é um bioma completamente 
diferente da floresta amazônica, que é completamente 
diferente do cerrado, que é completamente diferente 
da mata atlântica, que é diferente da caatinga, que é 
diferente dos pampas gaúchos. Para tornar...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Permita-me fazer uma intervenção?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pois não, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Na Amazônia, também existem lavrados que são mais 
ou menos os cerrados.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Lavrados, especialmente em Roraima, Estado 
que V. Exª representa.

E, para aumentar a complexidade, além da di-
versidade de biomas, nós temos uma diversidade de 
ocupação histórica desses biomas: nas regiões Sul e 
Sudeste, um processo mais avançado de ocupação; 
na região Norte, um processo mais recente de ocupa-
ção; no cerrado brasileiro, um processo intermediário 
de ocupação.

E, para ampliar a complexidade do tema, ao longo 
de muitos anos, o próprio Estado brasileiro estimulou, 
induziu práticas hoje consideradas equivocadas de 
ocupação do solo brasileiro, especialmente nos pro-
jetos de colonização, onde as pessoas eram estimu-
ladas a desmatar a área inteira para transformá-la em 
áreas, no entendimento do Estado, produtivas. Além 
do que, é claro, nós temos ocupações de toda ordem, 
especialmente nas áreas de preservação permanente.

Mas é claro que, de alguns anos para cá, espe-
cialmente a partir da Rio-92, a questão ambiental se 
transformou numa questão fundamental, numa questão 
estratégica para a garantia da qualidade de vida des-
sa geração e das futuras gerações. E o nosso grande 
desafio é como compatibilizar as atividades de agricul-
tura, as atividades de agroenergia com as atividades 
de preservação ambiental. 

E eu quero aqui dizer, Senador Mozarildo, que, 
ao investir no ambiente de entendimento entre a Co-
missão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, essas áreas, da-
qui para frente, deverão ser inseparáveis. E eu estou 
pensando não apenas na revisão do Código Flores-
tal, mas também numa agenda pós-Código Florestal, 
que precisa ser construída conjuntamente e que é 
uma agenda estratégica para o Brasil. Vou citar aqui 
rapidamente, de passagem, alguns exemplos, e quero 
voltar, em outra oportunidade, de forma mais detida, 
a esse tema. 

O Brasil é um grande produtor de alimentos, e 
queremos diversificar nossa economia, agregar valor 
à nossa produção industrial, agregar conhecimento, 
mas não temos interesse em abrir mão da condição de 
grande produtor de alimentos. Agora, nós temos que 
estar preocupados até com a segurança alimentar do 
nosso País, porque, hoje, grande parte das sementes 
utilizadas aqui e no mundo está na mão de poucas e 
poderosas corporações internacionais. É o caso da 
Dow Química, da Basf, da Syngenta, da Monsanto e 
algumas outras poderosas corporações mundiais que 
detêm o monopólio dessas sementes.

Esse debate precisa ser feito no Senado Federal, 
tem que ser feito com profundidade e tem que aliar, tem 
que unir as três comissões e todo o Senado Federal. 

O Brasil teve coragem, e nós tivemos uma grande 
figura que teve a coragem de enfrentar o monopólio 
dos medicamentos e quebrou a patente dos remédios, 
que foi o então Ministro Jamil Haddad. O Brasil precisa 
começar a discutir, internamente e nos foros internacio-
nais, o período de validade das patentes das sementes 
e, quem sabe, até a quebra de patentes das semen-
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tes, em função da segurança alimentar do País e do 
Planeta. Essa é uma agenda estratégica para o País.

Outra agenda que deve unir essas três comissões 
e o conjunto do Senado Federal é a dependência da 
agricultura brasileira aos insumos fundamentais para 
a produção agrícola brasileira, notadamente nitrogê-
nio, fósforo e potássio. Tivemos grandes avanços em 
função da pesquisa científica e tecnológica. Refiro-me 
à descoberta da pesquisadora da Embrapa Johanna 
Döbereiner, grande pesquisadora que descobriu e de-
senvolveu uma bactéria fixadora de nitrogênio no solo. 
Com isso, reduziu-se muito a utilização de nitrogênio, 
especialmente no plantio de soja. E atualmente a Em-
brapa desenvolve pesquisa no sentido de desenvolver 
as mesmas bactérias fixadoras de nitrogênio em gramí-
neas, o que será extraordinário. Mas temos ainda uma 
grande dependência de importação de nitrogênio, de 
fósforo e de potássio e temos que chamar a Petrobras, 
a Vale do Rio Doce, as empresas de grande porte na-
cional, com o apoio do Estado brasileiro, para também 
superar, para também vencer essa dependência, que, 
sem dúvida, é um gargalo estratégico no desenvolvi-
mento da nossa agricultura.

Mas quero registrar que entendo que um dos 
grandes desafios, também para os próximos anos, é 
como construir instrumentos econômicos que incenti-
vem e valorizem a preservação no nosso País.

Tenho registrado que fico muito preocupado com 
o que acontecerá no Brasil, nos próximos anos, no que 
se refere ao próprio desmatamento, digamos assim, 
legal, porque, por exemplo, um bioma como esse que 
representamos e em que estamos inseridos, o cer-
rado brasileiro, pela legislação, a sua proteção está 
restrita a 20%, que é a área de reserva legal mais as 
áreas de preservação permanente. Suponhamos que, 
numa expansão do consumo mundial, com a inserção 
de grandes contingentes populacionais no mercado 
de consumo de alimentos, especialmente a China e a 
Índia, com a alta do preço das commodities no mer-
cado internacional, haverá uma pressão pela expan-
são da produção de alimentos, e nós poderemos ter 
um avanço legal sobre as áreas do cerrado, reduzin-
do drasticamente, nos próximos anos, essa imensa 
biodiversidade que nós temos no cerrado brasileiro, 
imensa biodiversidade ainda pouco conhecida e mui-
to pouco utilizada.

Eu gosto sempre de me referir a uma frase do 
pesquisador Eduardo Assad, da Embrapa, que hoje 
ocupa uma secretaria no Ministério do Meio Ambiente, 
a Secretaria de Mudanças Climáticas. Quando ele se 
refere ao cerrado, ele diz que o cerrado é como o grande 
laboratório de gênese do Planeta. E, exatamente por 

termos aqui em torno de 12 mil espécies de plantas já 
conhecidas, das quais 4.400 endêmicas, plantas que 
só existem no cerrado e que se adaptaram, em milhões 
de anos, a um clima com grandes períodos de estia-
gem, com grandes mudanças de temperaturas à noite, 
considerando-se um ambiente de aquecimento global, 
de mudanças climáticas, em que temos de adaptar as 
nossas culturas às regiões onde são plantadas hoje, 
pode estar na gênese de alguma dessas plantas do 
cerrado a solução para adaptação da soja, do milho, 
do sorgo, do arroz, do feijão, do trigo para o plantio na 
região dos cerrados brasileiros. E, mais uma vez, nós 
precisamos aliar neste debate a agricultura, o meio 
ambiente, a ciência, a tecnologia e a inovação.

A Embrapa traz um dado, que também já utilizei 
outras vezes nesta tribuna, de que, nos últimos trinta 
anos, 45,8% foi o aumento da área plantada no nosso 
País, enquanto o aumento da produção foi de 268%, o 
que mostra, mais uma vez, que a forma mais inteligen-
te, mais eficiente de evitar o avanço sobre os nossos 
biomas é investindo em ciência, tecnologia, inovação 
e aumento da produtividade.

Quero apresentar outro dado, Senador Cristo-
vam, trazido pela Embrapa em parceria com o Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), através do 
projeto TerraClass, que pesquisou, ao longo de anos, 
o que aconteceu com as áreas convertidas da Amazô-
nia, áreas que foram antropizadas, que foram desma-
tadas para outros usos na Amazônia. Segundo essa 
pesquisa, dos 17% de áreas convertidas da Amazônia 
– esse foi o total convertido da Amazônia–, 62% dessas 
áreas são utilizadas para pecuária. Pecuária, diga-se 
de passagem, de baixíssima produtividade. Pecuária 
que utiliza grandes extensões da nossa região em 
função da sua baixa produtividade. O que mostra que 
aumentar a produtividade da nossa pecuária significa 
liberar grandes contingentes territoriais para o avanço 
da agricultura, para o avanço da agroenergia, também 
reduzindo a pressão sobre novos biomas. Ou seja, para 
mim está claro que, hoje, aumentar a produtividade da 
pecuária brasileira é uma agenda ambiental, porque 
vai liberar enormes contingentes ambientais para a 
ampliação da agricultura e da agroenergia brasileira.

Então, esses debates, que são fantásticos, pre-
cisam ser aprofundados no âmbito do Congresso Na-
cional, no âmbito do Senado Federal.

Mas eu quero aqui registrar a minha confiança 
de que, ao longo da próxima semana, em função da 
capacidade do Senador Luiz Henrique e do Senador 
Jorge Viana, nós conseguiremos expressar, no texto 
do Código Florestal, a média da opinião do Congresso 
brasileiro, garantindo tranquilidade e segurança jurídi-
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ca aos produtores rurais brasileiros, mas, ao mesmo 
tempo, acenando, deixando claro que este País quer 
ser uma potência agrícola, quer ser uma potência 
agroenergética, mas também quer ser uma potência 
ambiental.

Eu diria que os três grandes desafios que estão 
colocados neste momento são: como fazer com que o 
Código Florestal também possa regular o crescimen-
to ordenado das cidades, ou seja, como ele deve ser 
implementado nas zonas urbanas para garantir qua-
lidade de vida, segurança às populações atuais e às 
populações futuras; segundo, como definir os critérios 
de recuperação de áreas de preservação permanente, 
fundamentais para garantir a qualidade da nossa água, 
a quantidade de água, o fluxo gênico, a manutenção da 
biodiversidade; por último, como construir instrumentos 
econômicos, dando a oportunidade, sinalizando para 
o Governo quais são as diretrizes para construir uma 
política de instrumentos econômicos que valorizem a 
preservação.

Esta é uma preocupação que devemos ter: a de 
aprovar uma lei que seja efetiva, que possa, efetiva-
mente, ser implementada, criando condições especial-
mente para que os agricultores familiares, os pequenos 
produtores rurais tenham condições reais de recuperar 
as suas áreas de preservação permanente, as suas 
áreas de reserva legal, garantindo aí um grande be-
nefício para o País.

E quero aqui antecipar um debate, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, Senador Cristovam, que entendo 
que o Senado Federal deve começar a fazer. Quando 
se fala em pagamento por serviços ambientais, em 
instrumentos econômicos, a primeira pergunta é: de 
onde vem o dinheiro? Qual é a fonte do dinheiro? E 
é importante lembrar que, no final de 2014, nós tere-
mos o fim das concessões de várias usinas de energia 
elétrica no nosso País – Chesf, Furnas e outras; em 
torno de 25% das usinas que geram energia elétrica 
no nosso País. E hoje, no preço da tarifa de energia 
elétrica, na composição do preço da tarifa de energia 
elétrica, percentual considerável é em função da amor-
tização do investimento físico realizado na construção 
dessas usinas, que terá sido amortizado ao final desse 
período de 2014. Essa é uma quantia muito expressi-
va. Fala-se em bilhões de reais por ano. É claro que 
o Governo terá a oportunidade de fazer uma grande 
redução de tarifas, mas, no meu entendimento, isso 
não deve ser feito de forma linear. Essa redução deve 
ser total para as camadas mais pobres da população, 
deve beneficiar setores produtivos estratégicos para o 
País, mas uma parte desses recursos deve ser, no meu 
entendimento, para alimentar um fundo de pagamento 

por serviços ambientais, um fundo de financiamento 
de recuperação de áreas de preservação permanente. 
Até porque, Senador Cristovam, Senador Mozarildo, 
ao recuperar as áreas de preservação permanente, ao 
garantir qualidade e quantidade da água, nós estare-
mos preservando o bem essencial, a matéria-prima 
fundamental para a geração de energia elétrica, que 
é a água. Portanto, nada mais justo que parte desses 
recursos sejam utilizados para o pagamento de servi-
ços ambientais e para recuperação e preservação de 
áreas de preservação permanente.

De todo modo, continuamos este debate. Na 
segunda-feira, teremos a sessão em que o relator, 
Senador Jorge Viana, apresentará o seu relatório na 
Comissão de Meio Ambiente. A nossa expectativa é 
de que ele possa ser apreciado já na quarta-feira na 
Comissão.

Mas eu não poderia deixar de fazer, antes desta 
data, um agradecimento público a todos os que con-
tribuíram nesse processo até este momento: os Presi-
dentes Eunício Oliveira, Acir Gurgacz, Eduardo Braga; 
os relatores, Senador Luiz Henrique e Senador Jorge 
Viana; os Senadores de todas essas quatro comissões 
que participaram assiduamente desse debate, trazendo 
sugestões, de acordo com suas convicções, de acordo 
com as realidades existentes em cada Estado brasi-
leiro, mas sempre num ambiente de muito equilíbrio e 
de muito bom senso, num ambiente de debate franco.

Quero aqui também agradecer à Consultoria do 
Senado Federal, às assessorias técnicas das quatro 
comissões envolvidas, às instituições científicas, às 
instituições da sociedade civil, do setor produtivo, a 
todos que contribuíram com esse processo, manifes-
tando a minha confiança de que, na próxima semana, 
teremos um texto que não será o Código dos meus so-
nhos, como não será o Código dos sonhos individuais 
de nenhum parlamentar, mas o que eu desejo é que 
represente a média da opinião do Congresso brasilei-
ro, e que a média da opinião do Congresso brasileiro 
esteja à altura das expectativas da população brasi-
leira e, especialmente, seja um Código bom para as 
futuras gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) –Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. 

Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco, o Sena-
dor Fernando Collor falou de um trabalho e discorreu 
sobre o tema do Poder Legislativo, das falhas desse 
Poder, da hipertrofia do Poder Executivo.

Eu comentei que, em recentes pesquisas, aliás, 
em sucessivas pesquisas, Senador Cristovam, o Poder 
Legislativo e o Poder Judiciário são muito mal avalia-
dos pela opinião pública. Por quê? Primeiro, porque, 
no Legislativo, realmente as coisas não funcionam. 

Vejam o exemplo dos escândalos que estão acon-
tecendo agora com o conjunto de Ongs em vários 
Ministérios: Turismo, Trabalho e outros. Pergunta-se: 
é inércia do Poder Legislativo? Não, Senador Cristo-
vam. Em 2001e 2002, eu presidi a CPI das Ongs aqui 
e, entre outras coisas, além de indiciar dez Ongs, nós 
apresentamos uma proposta de marco regulatório para 
o funcionamento dessas instituições.

O projeto foi aprovado em 2004, Senador Cristo-
vam, e está na Câmara, portanto, há sete anos.

Agora, o Poder Executivo, premido pelas circuns-
tâncias, está elaborando um marco regulatório. Então, 
vai ficar para a opinião pública o quê? Que nós nunca 
vimos isso, que nós nunca tomamos providência e ago-
ra o Poder Executivo vai tomar. Eu lamento muito isso.

No que tange ao Judiciário, Senador Cristovam, 
a coisa não é diferente, embora saibamos que o Poder 
Judiciário obedece a leis, ele interpreta leis; nós é que 
fazemos as leis, nós é que devíamos fazer leis direito, 
nós é devíamos atualizar a legislação. Temos feito isso 
– Código de Processo Penal, Código de Processo Civil 
–, mas ainda muito timidamente.

No que tange à legislação eleitoral, pior ainda. 
Somos, talvez, um dos três ou quatro países que têm 
Justiça Eleitoral. Eu defendo a existência da Justiça 
Eleitoral porque ela, inclusive, tem o condão ou, pelo 
menos, o objetivo de que as coisas aconteçam rapi-
damente. Mas, infelizmente, isso não é a verdade. E 
isso dá um incentivo àqueles políticos corruptos, que 
sabem que podem fazer, durante o processo eleitoral, 
atos de corrupção, comprar votos, forçar funcionários, 
coagir, pegar dinheiro ilícito, corromper de toda forma, 
porque ele vai ter condições de pagar bons advogados 
e permanecer no poder, se possível, o mandato todo 
ou, pelo menos, parte do mandato. Enquanto isso, ele 
continua roubando, aí já do ponto de vista administrativo, 
pois roubou para se eleger. Corrompeu o processo de 
toda forma. É o caso do Governador do meu Estado.

Hoje, o jornal Folha de Boa Vista, lá do meu 
Estado, tem uma matéria cuja manchete é a seguinte: 

“Recurso contra cassação. Julgamento de Anchieta Jú-
nior [Governador que está lá no Estado] no TSE está 
com data marcada”. Diz a matéria:

O julgamento do recurso ordinário 
169677, ajuizado pelo governador Anchieta 
Júnior (PSDB) e seu vice, Chico Rodrigues 
(Sem Partido) contra a cassação de seus di-
plomas determinada pelo pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Roraima (TRE) em feve-
reiro, foi marcado ontem pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O mérito do processo deve ser 
julgado na próxima terça-feira, dia 22.

Senador Cristovam, sabe quando essa coisa 
começou? No dia 11 de fevereiro deste ano. Portanto, 
há nove meses o Governador foi cassado pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral por abuso do poder econômico 
e uso indevido de meio de comunicação. 

Pois bem. Ele recorreu. A lei permite que ele re-
corra. Ele recorreu ao TSE para não ser apeado do 
poder e substituído pelo segundo colocado, que, na 
verdade, foi o primeiro colocado no primeiro turno e 
se transformou em segundo dada a imensa corrupção 
que foi praticada em maior escala entre o primeiro e 
o segundo turnos.

Ele recorreu. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro 
da lei, concedeu a ele o direito de permanecer. Ele, 
portanto, entrou com recurso no TRE pedindo a revisão 
da cassação, que foi mantida. No dia 21 de junho, há 
cinco meses, ele foi cassado pela segunda vez, se é 
que podemos falar assim.

Muito bom. Ele entrou novamente com um re-
curso para o TSE no dia 25 de julho de 2011. O Mi-
nistério Público, no dia 13 de setembro, portanto, há 
dois meses, se pronunciou, Senador Cristovam, pela 
manutenção da cassação do governador, contra, por-
tanto, o recurso que ele apresentou. Ora, depois que 
o processo foi encaminhado ao gabinete do relator, 
o Ministro Arnaldo Versiani, no dia 14 de setembro, o 
vice-governador pediu para entrar no feito, ou seja, ele 
esperou passarem dois julgamentos no TRE e que a 
procuradora mandasse o seu parecer para entrar no 
feito. Muito bem. Foi retirado o processo pelo advogado 
do vice-governador em 29 de setembro. Agora, depois 
de ter que retornar no dia 16 com o processo, está 
marcado para dia 22 o início do julgamento.

Eu quero aqui, Senador Cristovam, ressaltar 
alguns trechos do alentado e minucioso parecer da 
Procuradora-Geral Eleitoral, Drª Sandra Cureau, que 
cita trechos de jurisprudência de casos semelhantes 
no tribunal. Ela fala: “Rejeitam-se as preliminares de 
intempestividade, inépcia da inicial, ilegitimidade 
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ativa da coligação...” E aí segue em frente falando 
que, realmente, não há cabimento para os embargos 
e que o crime foi fartamente comprovado, inclusive 
citando jurisprudência do atual advogado do gover-
nador, que menciona, várias vezes, em público, que 
tem um dos melhores advogados do Brasil, porque 
ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e tem 
um irmão que também é ministro do Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Eu tenho, de fato, pela Justiça, um grande respeito 
e quero, portanto, frisar o voto do Ministro Henriques 
Neves da Silva, no ano de 2010:

ELEIÇÕES 2010. CONDUTA VEDADA. 
USO DE BENS E SERVIÇOS. MULTA.

1. O exame das condutas vedadas pre-
vistas no art. 73 da Lei das Eleições deve ser 
feito em dois momentos. Primeiro, verifica-se 
se o fato se enquadra nas hipóteses previs-
tas, que, por definição legal, são “tendentes 
a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais”. Nesse mo-
mento, não cabe indagar sobre a potenciali-
dade do fato.

2. Caracterizada a infração às hipóteses 
do art. 73 da Lei 9.504/97, é necessário verifi-
car, de acordo com os princípios da razoabili-
dade e proporcionalidade, qual a sanção que 
deve ser aplicada. Nesse exame, cabe ao Ju-
diciário dosar a multa prevista no §4º do men-
cionado art. 73, de acordo com a capacidade 
econômica do infrator, a gravidade da conduta 
e a repercussão 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.

Portanto, o próprio Ministro deixa bem claro que, 
aqui, os pontos elementares, como, por exemplo, o uso 
da rádio e da televisão do governo, no caso lá, não só 
quebrou os princípios da impessoalidade e da equi-
distância, mas também foi potencialmente definitivo 
para que o Governador ganhasse, no segundo turno, 
além da compra de votos, da corrupção, da persegui-
ção de funcionários, por mil e poucos votos só, Sena-
dor Cristovam.

Então, é fundamental que o Tribunal Superior 
Eleitoral – e tenho certeza de que isso vai ser feito – 
analise os números, inclusive, da eleição, porque, no 
primeiro turno, o nosso candidato ganhou por uma 
margem muitas vezes maior de votos e, no segundo 
turno, o número de abstenção comprada... Porque nós 
temos comprovantes disto, de que funcionários públicos 
foram transferidos ou foi comprada a sua abstenção, 
mediante a retenção de seus documentos, a doação 
de dinheiro e, após a eleição, eles recebiam mais di-
nheiro, os seus documentos de volta e justificavam a 
falta por alguma razão.

Eu tenho consciência de que esse Governador 
que está indevidamente no cargo será cassado nas 
próximas semanas, porque, de tanto esperar, o povo 
do meu Estado – e eu recebo mensagens, e-mails, 
permanentemente, de pessoas desalentadas com a 
Justiça –, e o que é pior, dizem: “Cadê? Não fazem 
justiça porque o Governador corrompe”. E o Gover-
nador, que é um boquirroto, diz mesmo para todo 
mundo que, além de ter um grande advogado, que 
é ex-Ministro do TSE, ele tem, sim, como fazer com 
que essa decisão do TRE seja revertida e ele per-
maneça no cargo.

Mas repito: eu tenho fé e o povo do meu Estado 
pode ter fé, porque o Governador vai, sim, ser julgado 
de acordo com a lei e vai ser cassado.

Quero, por fim, pedir a V. Exª, para encerrar o 
meu pronunciamento, a transcrição da matéria do 
jornal Folha de Boa Vista, cujo título é “Julgamento 
de Anchieta Júnior no TSE está com data marcada”, 
para o dia 22; o resumo da tramitação desse proces-
so, que vem desde o dia 11 de fevereiro de 2011, e 
do Parecer da Procuradora, que foi exarado no dia 13 
de setembro de 2011.

Portanto, essa longa novela recheada de medi-
das protelatórias não pode permanecer.

Então, Senador Cristovam, peço a transcrição 
dessas matérias, na íntegra, como parte do meu pro-
nunciamento.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PDT – DF) – Senador Mozarildo, sua solicitação 
será atendida.

Peço a V. Exª que assuma a Presidência outra 
vez, para que eu faça um pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque, 
do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Mozarildo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esta 
semana nós temos visto algumas notícias que, apesar 
de parecerem desconectadas, se ligam; a ocupação 
da Rocinha, por exemplo; a melhoria da nota do Brasil 
quanto à nossa economia, no cenário internacional, e, 
ao mesmo tempo, a reprovação de faculdades brasilei-
ras pelas notas que tiveram na avaliação. E eu tenho o 
orgulho de ter sido quem iniciou, durante o meu tempo 
de Ministro, fazendo evoluir o provão, criado no tempo 
do Ministro Paulo Renato, ao que eu chamei, naquela 
época, do Índice de Desenvolvimento do Ensino Su-
perior – Ides, que mudou o nome, mas que manteve 

a característica de que não basta analisar os alunos 
numa prova, é preciso analisar os professores, é pre-
ciso analisar a infraestrutura da universidade. As notas 
do Ides – Índice de Desenvolvimento do Ensino Supe-
rior –, que agora tem outro nome, são completamente 
insatisfatórias do ponto de vista de darmos confiança 
ao ensino superior brasileiro.

Outra notícia que parece desconectada é o baixo 
nível de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que 
o Brasil obteve no último relatório das Nações Unidas.

Onde essas coisas se ligam? Por exemplo, quando 
a gente assiste – e se orgulha até disto – à Polícia Militar 
do Rio de Janeiro hasteando a Bandeira do Brasil na 
Rocinha, a sensação que nos passa, Senador Mozaril-
do é de que o País, que é a 7ª potência econômica do 
mundo, invadiu o País, que é o 84º lugar no IDH. Essa 
é a sensação. E não é uma sensação abstrata; é uma 
sensação que tem uma base na história. Na verdade, 
são dois países diferentes do ponto de vista do bem-
-estar e do ponto de vista da renda. A verdade é que 
a Rocinha foi abandonada durante anos, do ponto de 
vista de investimentos sociais, e isso gerou uma parte 
– não tudo – que levou à violência. As pessoas esque-
cem que nós estamos seguindo o sentido contrário: 
nós estamos invadindo uma favela para transformá-la 
em bairro. Se nós tivéssemos tratado a Rocinha como 
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bairro, nos últimos anos, nas últimas décadas, hoje não 
seria preciso ocupar uma favela.

Veja como se relaciona a nota positiva que o 
Brasil recebeu ontem e que temos que comemorar, 
como uma economia estável, com o lado negativo do 
IDH lá embaixo. Na verdade, nós conseguimos fazer 
a economia crescer rapidamente, porque, em vez de 
colocarmos os investimentos sociais necessários, nós 
colocamos os investimentos dirigidos a viabilizar a di-
nâmica econômica. Esquecemos a dinâmica social, 
Senador Mozarildo, e criamos dois países.

O País, que tem notas tão negativas que levam 
faculdades a serem fechadas – e deveriam ser fecha-
das –, ao mesmo tempo tem um indicador, nesta mes-
ma semana, dos resultados educacionais, mostrando 
que uma parte substancial de nossas crianças de dez 
anos ainda não aprendeu a ler. E eu estou falando das 
crianças na escola. Eu não estou falando daqueles 4,5 
milhões que estão trabalhando no lugar de estudar.

Agora, o que é que se liga e as pessoas não 
percebem a ligação? É o fato de que a baixa nota nas 
faculdades deriva do baixo desempenho na educação 
de base. 

Eu não entendo como é tão difícil colocar na ca-
beça das pessoas que não haverá universidades (no 
plural), boas enquanto a educação de base for ruim. 
Podemos, sim, ter uma ou outra boa universidade, 
e temos, porque numa população de 50 milhões de 
crianças você consegue selecionar algumas que são 
muito boas, sobretudo aquelas que passaram por boas 
escolas e que vão para as universidades boas. 

É preciso que este País desperte para o fato de 
que o que faz uma universidade boa é menos o dou-
torado do professor do que o bom aproveitamento da 
criança no ensino médio. Claro que uma universidade 
precisa de doutores, de professores bons. Mas o que 
faz, inclusive, o bom professor, o que faz o doutor é 
ele ter feito uma boa educação de base. 

Além disso, uma faculdade com todos os seus 
alunos altamente preparados na educação de base, 
repito, uma faculdade com todos os seus alunos alta-
mente preparados na educação de base não conse-
gue ser ruim, porque se os professores forem ruins os 
alunos os expulsam, e se os alunos não conseguirem 
expulsá-los eles migram para outra universidade.

A base, gente, a base está na base. Por que a 
gente não percebe que a base está na base? 

Essa preocupação total com as universidades e 
faculdades, que devemos ter, sim, mas desvinculada 
da realidade, como se elas fossem entidades isoladas, 
separadas, flutuando. Não flutuam faculdades. Univer-
sidades estão assentadas numa base e essa base é a 
educação de base e essa educação de base não per-

mite fazer com que todas as nossas faculdades tenham 
boas notas. Mas é difícil convencer do óbvio. É fácil 
convencer de coisas, às vezes, que não são óbvias. O 
óbvio há uma resistência das pessoas a entenderem.

Nós invadimos uma favela, porque a tratamos 
como país diferente. E aí chegamos ao ponto do ges-
to de hastear a bandeira do Brasil. Não foi a bandei-
ra da Zona Sul do Rio que foi hasteada na Rocinha. 
Foi a bandeira do Brasil, como se não fosse Brasil ali. 
Nós deixamos de fazer o dever de casa antes e fomos 
obrigados... E temos que elogiar a Polícia Militar, o Go-
vernador do Rio de Janeiro, o Vice-Governador, que 
teve um papel, e o Secretário de Segurança. Nós, e aí 
eu já ponho todos, mas eles que conseguiram, temos 
que comemorar a ocupação da Rocinha, a eliminação, 
redução ou suspensão, por algum tempo, pelo menos 
até a Copa, da criminalidade.

Mas não podemos deixar de entender o que está 
por trás da necessidade de invadir o que seria um bair-
ro e tem sido uma favela. 

A mesma coisa nas notas das faculdades. Temos 
que comemorar que este País, pelo menos, faz ava-
liação de faculdades, que começou no Ministério do 
Paulo Renato, que avançou, sim, no período do meu 
Ministério, com a sanção pelo Presidente da Repúbli-
ca até de uma medida provisória – porque tínhamos 
pressa – de um novo sistema de avaliação, que depois 
foi transformada e, sobretudo, mudou de nome, como 
se costuma fazer ultimamente, transformando bolsa 
escola em Bolsa Família, por exemplo.

Essa avaliação é uma conquista da educação, 
mas, por favor, termômetro não cura! Termômetro in-
dica uma doença e a doença é mais profunda do que 
o que acontece dentro das faculdades.

Hoje de manhã, ouvi na televisão um professor 
dizer que faltam mais doutores. Não faltam mais dou-
tores apenas. Isso é secundário. Faltam meninos e 
meninas preparados entrando nas universidades. É 
isso que falta, até para que esses meninos e meninas 
se transformem, depois, em professores que darão 
aulas nas faculdades.

Nós estamos trabalhando no superficial e nas 
coisas separadas, ao invés de irmos para as coisas 
profundas e fazermos a interligação dos problemas.

Tomemos o caso do IDH.
O IDH foi uma conquista imensa do pensamento 

socioeconômico no mundo, o primeiro passo no sentido 
de dizer que o Produto Interno Bruto não é suficiente 
para dizer se um país está bem ou mal. É preciso sa-
ber como está a saúde; é preciso saber como está a 
educação; é preciso saber como está a mortalidade 
infantil, e criar um índice que indique essas três coi-
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sas, que é o Índice de Desenvolvimento Humano nas 
Nações Unidas.

Pois bem, somos a sétima economia do mundo, 
mas somos 84º País no Índice de Desenvolvimento Hu-
mano. Nós somos reprovados no que se refere ao Índi-
ce de Desenvolvimento Humano. Depois de oito anos 
de Fernando Henrique Cardoso, um social-democrata, 
depois de 8 anos de Lula, um social-democrata, bem 
intencionados, nós não demos saltos no IDH.

Claro, saímos de 86º, talvez, para o 84º, mas 
continuamos reprovados. E isso nos assusta, porque 
sabemos a causa, e ninguém quer enfrentá-la. A causa 
é a educação. Está lá, basta analisar que se vê como o 
IDH, que é baseado naqueles três temas, é influencia-
do, no caso da reprovação brasileira, pela educação.

A renda entra – a renda a gente não está tão 
mal –, mas, quando a gente chega na educação, é a 
tragédia. Senador Mozarildo, junto com pessoas que 
trabalham comigo, fizemos as contas de qual seria o 
IDH do Brasil se a gente ficasse só na análise da edu-
cação: em vez 84º, nós seriamos 115º país do mundo. 

O que melhorou um pouquinho – e isso temos 
que comemorar – é a redução da mortalidade infantil, 
é o aumento da esperança de vida e o aumento da 
renda. Agora, o que realmente nos leva para baixo é o 
fato de que nós estamos lá embaixo do ponto de vista 
da educação, e isso faz com que o Brasil, por exem-
plo, tenha a mesma média de anos escolares, que é o 
que é tomado em conta pelo IDH, que Gana. Não vou 
dizer isso aqui menosprezando esse belo país da Áfri-
ca, quero dizer é que Gana tem uma renda per capita 
de US$2.500 por ano – vou repetir: US$2.500 por ano 
–, o Brasil tem uma renda per capita de US$10 mil, e 
nós temos o mesmo número de anos de escolaridade 
de uma pessoa com mais de 25 anos. 

Temos que descobrir o que está errado neste 
País. Se nós tivéssemos o número de anos maior de 
crianças e jovens na escola, com escolaridade além 
desses anos que nós temos, poucos anos na escola, 
nós não estaríamos tão ruins no IDH, mas nós insis-
timos em dizer que o problema está no topo das uni-
versidades, e não na base da educação. E pior ainda, 
Senador Mozarildo: uma preocupação que a gente 
precisa ter: o Brasil, o Governo brasileiro, ficou des-
contente com a nossa posição no IDH e está falando 
em criar o IDH brasileiro. Isso é um contrassenso que 
a gente faça e compare o nosso IDH com o IDH feito 
pelas Nações Unidas. Se nós quisermos ter o nosso, 
eu não acho ruim, mas não tomemos o nosso como 
padrão para comparar com que os outros fazem. Acho 
até que seria uma boa contribuição do Governo brasi-
leiro levar para as Nações Unidas a sugestão de nova 
forma de construir o IDH e dizer: “Essa nova forma nós 

consideramos tão boa que sugerimos que leve para 
o mundo inteiro”.

Eu poderia fazer isso, poderia ser o portador até. 
Sou do painel das Nações Unidas que cuida do IDH. 
Agora, vamos sugerir que todos os países sejam me-
didos pelo mesmo padrão e não dizermos que esse 
padrão não nos serve e, por isso, nós o deixaremos de 
lado. Se o IDH brasileiro, feito pelo Brasil, for melhor do 
que o IDH brasileiro feito pelas Nações Unidas, quem 
vai dar importância ao IDH brasileiro? Todos vão dizer 
que foi uma manipulação. Isso, além de nos deixar com 
um mal IDH nos deixa desmoralizados. 

Uma sugestão de mudança? Tudo bem. Até mes-
mo a estimação de um, mas mantendo-se a compa-
ração por aquele criado, estabelecido e aplicado em 
todos os países. Tudo bem, vamos comparar, mas não 
dizer que estamos fora e que, a partir de agora, o IDH 
é desprezado, repudiado. Vale para o mundo inteiro, 
para todos os países, para o Brasil não? 

Temos de começar a interligar as coisas, a anali-
sar a profundidade dos nossos problemas e não querer 
buscar soluções artificiais, soluções que não trazem um 
aumento do conhecimento. Ao contrário, obscurecem 
a realidade diante dos olhos da gente. Não se resolve 
uma realidade feia colocando-se fumaça entre a rea-
lidade e os olhos de quem a observa. Não se melhora 
a realidade. A realidade melhora quando a gente tira a 
fumaça que está aí, aprofunda o conhecimento e atua 
para mudar as coisas. Isso vale para quase todos os 
problemas que o Brasil enfrenta, isso vale para a vio-
lência na Rocinha. 

A Rocinha foi pacificada. Por quanto tempo, se 
não fizermos os investimentos que o Governo do Rio 
está prometendo e que espero que faça? Durar até a 
Copa do Mundo ou um pouquinho mais, até as Olim-
píadas e depois abandonar a Rocinha e tirar a polícia 
de lá? Tem gente que acredita que é isso o que vai 
acontecer. Os investimentos necessários para fazer a 
revolução social são altos e vão ter de sair de algum 
lugar. Na hora das pressões não são os moradores de 
lá que vão conseguir pressionar. 

Temos de enfrentar os problemas na base e pre-
cisamos ver a realidade nas inter-relações que aconte-
cem. A inter-relação de que somos um País com boa 
nota na economia, no cenário mundial, e com univer-
sidades sendo reprovadas, o que nos deixa como sé-
tima potência econômica e um 84º lugar no Índice de 
Desenvolvimento Humano.

Temos que correlacionar a situação social que 
vive a Rocinha, comparada com a Zona Sul do Rio, e 
a necessidade de usar ocupação militar e de hastear 
a bandeira como se fosse um país estrangeiro.
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Nós temos que despertar para o fato de que é 
uma vergonha o fato de que se torna herói – e é he-
rói, eu não estou dizendo que se torna falso também 
não, é herói – o PM que não recebe propina. O fato 
de um PM não receber propina permite lhe dar uma 
medalha. Mas essa medalha que pomos no coração 
dele é uma vergonha no coração do Brasil, porque é 
uma vergonha para um país considerar herói o cida-
dão honesto desse país. 

Está na hora de enfrentarmos os problemas como 
eles são, está na hora de enfrentarmos os problemas 
com as inter-relações que têm, está na hora de enten-
dermos que o IDH, mesmo que possa ser melhorado 
– e esse painel das Nações Unidas procura melhorar 
– não pode ser repudiado como forma de esconder a 
tragédia social brasileira. Não pode. Não deve. E nós 
não podemos deixar que isso aconteça.

Sr. Presidente, eu quero terminar dentro do meu 
tempo, dizendo que este Senado é o lugar da revisão 
das leis. Mas tem que ser também o lugar do aprimora-
mento da visão que se tem do Brasil; do aprimoramento 
de como enfrentar os problemas sem enganar, de como 
enfrentar os problemas sem ficar apenas no pedacinho 
que interessa a uma parcela, enfrentando tudo.

Porque a verdade é que nós estamos tão preo-
cupados com a nota das universidades, que esquece-
mos as notas da educação de base. Primeiro erro. E, 
segundo, que nós não percebemos que as notas más 
das universidades e faculdades decorrem das notas 
ruins da educação de base. Tendemos a ignorar es-
sas correlações, por comodismo do Governo, para não 
gastar mais dinheiro, porque é mais fácil investir em 
universidade, que atende a 4, a 5 milhões de adultos 
do que investir na educação de base, que atende a 
55 milhões.

E aí nós ficamos no superficial e no topo. Aqui-
lo de que o Brasil precisa é sair da análise do topo e 
começar a analisar a base, sair do superficial para 
analisar na profundidade necessária os problemas. E, 
finalmente, Senador, e é isso que eu tento fazer aqui, 
na medida do possível dos meus limites, tirar a fumaça 
que nós colocamos entre nossos olhos e a realidade, 
uma fumaça que obscurece o conhecimento da reali-
dade e nos impede de encontrar soluções, caminhos 
para mudar essa realidade. 

Era isso, Senador Mozarildo, que eu gostaria 
de falar.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Cristovam, antes do término do pro-
nunciamento de V. Exª, eu gostaria de pedir permissão 
para registrar a presença em nossas galerias do grupo 
de novos estagiários do Senado Federal. 

Sejam bem-vindos a nossa sessão, que hoje é 
não deliberativa, destinada à discussão de temas de 
interesse dos Estados e do País como um todo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Senador, encerrei meu discurso, mas quero acres-
centar uma referência para eles.

Vocês saibam que aqui todos nós somos esta-
giários: vocês, escolhidos por certos critérios, e nós, 
escolhidos pelo voto. Mas somos estagiários e estamos 
todos aqui por um período, e não é um bom Senador 
aquele que não percebe que está aqui para aprender 
também.

Da mesma maneira que é bom que um Senador 
não aprenda certas coisas, que aprenda só as boas 
coisas, recomendo que vocês, como estagiários, usem 
o senso crítico e aprendam as coisas que forem boas.

Muito obrigado por estarem aqui conosco.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – 

Concedo a palavra, neste instante, ao Senador Jorge 
Viana, do PT do Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Mozarildo, é com muita satisfação que ocupo 
a tribuna do Senado. 

Quero saudar os que nos visitam e desejar boas-
-vindas. Hoje é um dia em que a Casa tem movimento 
bem menor que o normal. Não é assim que o Senado 
funciona. Quero cumprimentar todos que nos assistem 
na TV e na Rádio Senado, que nos ouvem. 

Venho a esta tribuna para registrar, e peço que 
se incluam nos Anais do Senado, as reportagens do 
jornal O Globo, da Folha de S. Paulo, do O Estado 
de S.Paulo sobre uma boa notícia que o Brasil alcan-
ça depois de tantos anos de sacrifício e de luta. A boa 
notícia é que a agência Standard & Poor´s elevou a 
nota do Brasil.

Essas agências de avaliação de risco estão tendo 
muito trabalho nos últimos tempos. A crise econômi-
ca nos Estados Unidos, maior economia do mundo, é 
uma realidade que afeta o mundo inteiro. A Europa não 
consegue se livrar da crise e está aproveitando para 
trocar os governos. Então, não está dando certo. As 
mudanças de governo acontecem na Grécia, na Itália 
e, agora, também na Espanha. 

O certo é que, de 2008 para cá, a crise econômi-
ca mundial afeta o mundo inteiro. São pouquíssimos 
os países que conseguem sair desse cenário de pes-
simismo, de diminuição de PIB, de desemprego, de 
queda na atividade econômica.

A maior referência hoje, no mundo, de cresci-
mento com inclusão é o Brasil. E isso não é novo, não 
é uma questão de agora. Tivemos o Governo do Pre-
sidente Fernando Henrique, que criou a estabilidade 
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da moeda, mas, obviamente, os passos mais impor-
tantes, que estão na base do momento que o Brasil 
está vivendo hoje, de crescer e se desenvolver com 
inclusão social, o crédito tem de ser dado ao Governo 
do Presidente Lula.

O Presidente Lula deu uma lição para o mundo. 
É um governo que já entrou para a história, por ter 
conseguido conciliar crescimento e desenvolvimento, 
que é o sonho de consumo dos governos do mundo.

A história anterior era crescer primeiro para dis-
tribuir depois. O Governo do Presidente Lula criou os 
mais importantes programas sociais da história do Bra-
sil, criou o mais importante programa de investimento 
do Brasil, o PAC, coordenado pela então Ministra Dilma 
Rousseff, e, ao mesmo tempo, estabeleceu uma políti-
ca eficiente de diminuição das desigualdades sociais, 
desigualdades que o censo agropecuário e o censo 
feito em 2010 certamente vão registrar.

Queria dizer que é como se o nosso País esti-
vesse na mão e o mundo na contramão. Os Estados 
Unidos contam o número de desempregados e nós 
contamos com a geração de dois milhões de empre-
gos com carteira assinada por ano.

O Presidente Lula está passando pelo enfrenta-
mento de um problema de saúde. A tranqüilidade que 
nós temos é porque uma figura extraordinária, a Dona 
Marisa, está sempre com ele. Estamos pedindo a Deus 
que ele possa enfrentar bem o tratamento e logo, logo 
nos ajudar, com a sua sabedoria e a sua maneira de 
demonstrar diariamente a sua paixão pelo Brasil, a fa-
zer com que este País siga resolvendo os problemas, 
como agora, no Rio de Janeiro.

Hoje de manhã assisti ao Bom Dia Brasil, li os 
jornais e pela primeira vez os jornalistas dos grandes 
veículos de comunicação estão fazendo reportagens na 
Rocinha. Essa era uma vergonha que o Brasil escondia, 
um problema que, graças a essa parceria do Governo 
Federal com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e 
a Prefeitura, estamos conseguindo vencer, enfrentando 
a bandidagem e o crime organizado. Com a ajuda das 
Forças Armadas e da Polícia Militar, cuja contribuição já 
tive o prazer de registrar desta tribuna, assim como da 
Polícia Civil e do Secretário Beltrame, o Rio de Janeiro 
consegue fazer o Brasil ficar um pouco mais otimista.

Mas eu queria me referir, Sr. Presidente, ao fato 
de que, em 2008, quando o mundo inteiro estava mer-
gulhado em uma crise que tinha origem nos Estados 
Unidos, o Governo do Presidente Lula recebia uma 
mudança na avaliação da confiança do Brasil. E o Bra-
sil alcançou o grau de investimento. Foi essa mesma 
agência, a Standard & Poor’s, que, em abril de 2008, 
antes da crise mundial, classificou o Brasil no grau de 
investimentos.

Esse é um reconhecimento importante, porque 
muda a avaliação externa em relação ao Brasil. Esse 
rating, que é o ranking que estabelece a confiança do 
mercado e da opinião pública ligada ao mercado no 
País, leva em conta a capacidade de os países salda-
rem seus compromissos, no caso, os seus compro-
missos financeiros.

O risco soberano e de longo prazo do Brasil pas-
sou da classificação de BBB menos, ou triplo B menos, 
para triplo B sem o negativo, ou seja, BBB. E o risco 
de longo prazo da moeda do Brasil passou de Triplo B 
ou BBB+ para a letra A. Saímos de uma situação de 
média confiança para média e alta confiança.

Isso é muito importante que se registre. Alcançar 
o grau de investimento no Governo do Presidente Lula 
e alcançar agora uma mudança na avaliação do Brasil... 
O Brasil está sendo promovido enquanto o mundo está 
sendo rebaixado. A mais importante economia do mun-
do, dos Estados Unidos, foi rebaixada no ranking dessas 
agências de avaliação. A França está sob ameaça de 
ser rebaixada; a Itália, a Espanha, a Irlanda e a Grécia 
estão sendo questionadas e alguns países, rebaixados, 
e o Brasil está sendo promovido, Presidente. Isso é algo 
extraordinário que estamos vivendo, experimentando.

E nós temos que parar de fazer discurso velho 
para um momento novo. Parar o discurso velho de fi-
car pondo defeito em tudo e não reconhecer as coisas 
boas, positivas que, graças a uma política adequada, 
o Partido dos Trabalhadores, com a ajuda de forças 
políticas importantes que compõem esse Governo de 
coalizão, está alcançando.

Esse ambiente que estamos colhendo hoje, que 
é um ambiente de comemoração, na hora em que o 
mundo enfrenta uma gravíssima crise, tem que ser re-
gistrado, tem que ficar nos Anais do Senado.

E nós aqui – e acho que todos nós, brasileiros 
– temos que agradecer à Presidente Dilma e, espe-
cialmente, ao Ministro Guida Mantega. Estou aqui na 
tribuna para parabenizar, fazer um registro nos Anais 
do Senado, para que fique na história do Senado este 
registro de agradecimento ao Ministro Guido Mantega 
e a toda a sua equipe, ao Presidente do Banco Cen-
tral, Alexandre Tombini, e a toda a sua equipe por essa 
conquista. É um trabalho conjunto, que envolve o setor 
empresarial, a classe trabalhadora, mas especialmen-
te os gestores públicos da economia do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Jorge Viana, permita-me interromper 
por um segundo o seu pronunciamento – aliás, um bri-
lhante pronunciamento – para registrar a presença, nas 
nossas galerias, dos alunos do ensino médio do Centro 
Educacional Várzeas, de Planaltina, Distrito Federal.

Sejam bem-vindos.
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Hoje, sexta-feira, a sessão é não deliberativa, não 
temos votação. Ela é, portanto, destinada aos debates, 
às exposições dos Senadores, como está fazendo bri-
lhantemente o Senador Jorge Viana, do PT do Estado 
do Acre, sobre a questão econômica do nosso País.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Obrigado pela visita.
De fato, na terça, na quarta e na quinta-feira não 

há quase espaço para transitar aqui, mas hoje é um dia 
em que também estamos trabalhando. Sou Relator do 
Código Florestal, saí daqui, ontem, ou melhor, hoje, às 
duas horas da manhã do meu gabinete, e voltei bem 
cedo. Estou com a equipe, e vim agora fazer este pro-
nunciamento em atenção a uma solicitação de fala que 
eu tinha feito à Mesa Diretora.

Então, sejam bem-vindos. Obrigado pela visita.
Queria então, Sr. Presidente, para concluir, dizer 

que todo o Governo da Presidente Dilma está de pa-
rabéns, mas especialmente aqueles que cuidam da 
área econômica: o Ministro Guido Mantega, de uma 
maneira discreta, não midiática; o Presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tombini, que, do mesmo modo, 
tem feito um trabalho muito eficiente.

Lembro que, se não fosse a coragem, a determi-
nação do Presidente Lula de sair do economês e fazer 
política conectada com a realidade do povo brasileiro, 
nós não teríamos feito a inclusão com crescimento eco-
nômico. Vale lembrar, são mais de trinta milhões de pes-
soas que mudaram de faixa social e hoje estão incluídas 
como classe média. É uma perspectiva extraordinária.

A Presidente Dilma lançou o Programa de Comba-
te à Pobreza Extrema, e nós temos dezesseis milhões 
de brasileiros e brasileiras que, com determinação, com 
o crescimento econômico, pudemos tirar da situação 
de dificuldade em que viviam.

Para publicar uma nota de risco de crédito, como 
a agência fez, os especialistas dessas agências ava-
liam, além da situação financeira do País, a condição 
do mercado mundial e a opinião de especialistas da 
iniciativa privada, fontes oficiais e também de pessoas 
ligadas à academia.

Devo dizer que o ambiente, o cenário externo 
prejudica a avaliação do Brasil, que poderia estar até 
numa situação melhor. Estou seguro de que, quando 
essa crise passar um pouco mais, o Brasil será uma 
referência. Enquanto os outros países estão sendo re-
provados do ponto de vista econômico, o Brasil está 
sendo aprovado.

Encerro dizendo, Sr. Presidente, que, quando Go-
vernador do Acre, para mim era um compromisso de 
honra, do primeiro dia ao último, cuidar das finanças do 
Estado, resgatar o crédito do Acre, pagar as contas, pa-

gar bem o salário de servidores e, especialmente, fazer 
uma gestão eficiente, planejada dos recursos públicos.

O Congresso discute agora o Orçamento do pró-
ximo ano. Eu sei que há Senadores e Deputados que 
podem não estar dando a devida atenção ao orçamento, 
mas, quando bem discutido, incorporando o sentimen-
to da população, o Orçamento é um forte instrumento 
de inclusão social, de diminuição das desigualdades 
e de desenvolvimento. 

O Acre é referência de um Estado que cuidou de 
suas finanças. O Acre hoje tem crédito, a sua dívida é 
bem mais baixa do que a média brasileira, é um Estado 
que poderia acessar mais recursos do ponto de vista 
de crédito, e está sendo muito bem sendo conduzido 
– como foi pelo Governador Binho –, agora, pelo Go-
vernador Tião Viana.

O Ministério da Fazenda lançou uma nota que 
peço seja transcrita nos Anais do Senado, porque o 
Brasil tem, sim, o que comemorar, tanto que eu sonho 
com o PAC I e o PAC II. Em vez de esperar o PAC III, 
nós podemos ter o Pads III – o programa para acelerar 
o desenvolvimento sustentável do nosso País.

Eu acho que nesse ambiente que chama a atenção 
das agências de avaliação do mundo inteiro o Brasil vai 
seguir avançando. Estou certo de que a taxa de juros, 
com essa notícia que recebemos ontem, vai seguir bai-
xando, a economia e o desenvolvimento do País vão 
se fortalecer mais ainda e nós vamos poder colher os 
bons frutos do que significa uma gestão com responsa-
bilidade, uma austera política de condução econômica e 
financeira, como temos hoje em nosso País. E o resul-
tado é o desenvolvimento do Brasil com inclusão social.

Então, Sr. Presidente, eu peço que constem as 
reportagens dos jornais a que me referi, O Globo, O 
Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo e a nota do 
Ministério da Fazenda que comemora a mudança da 
nota do rating do Brasil e da classificação de risco do 
Brasil, que passa a viver uma situação que causa inve-
ja tanto aos países em desenvolvimento, emergentes, 
como aos países desenvolvidos.

Essa é uma conquista do Presidente Lula, que 
está em casa se convalescendo e, se Deus quiser, se 
recuperando para nos ajudar a fazer o Brasil nos orgu-
lhar a todos e comemorar. Sem o Presidente Lula, sem 
o envolvimento da Presidente e sem a continuidade 
que a Presidente Dilma está dando, nós não podíamos 
estar vivendo um momento tão especial quanto este, 
meu caro Presidente Senador Mozarildo.

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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NOTA À IMPRENSA 
 – Elevação Rating Brasil – S&P

A agência de classificação de risco Standard&Poor’s 
(S&P) elevou hoje a nota de crédito da dívida brasileira. 
O rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira 
passou de BBB – para BBB, com perspectiva estável. 
Já a dívida de longo prazo em moeda local teve sua 
classificação elevada de BBB+ para A-.

A decisão da S&P de promover a nota brasileira 
em um momento delicado da economia internacional 
é um reconhecimento de que a política econômica en-
contra–se na direção correta e de que são sólidos os 
fundamentos macroeconômicos do País.

Numa conjuntura em que vários países têm so-
frido rebaixamento de suas classificações de risco e 
governos têm–se enfraquecido por conta de problemas 
econômicos, o anúncio da agência de rating evidencia 
o sucesso da gestão da economia brasileira em seu 
objetivo de fortalecer o País.

De acordo com o informe publicado pela própria 
S&P, a elevação da nota deve–se, principalmente, à 
condução de políticos macroeconômicos prudentes 
pela nova administração, em especial a manutenção 
dos superávit primário em torno de 3% do PIB, que 
permite maior flexibilidade à política monetária para a 
execução de medidas de caráter anticíclico.

Essa combinação de fatores, aliada à diversifica-
ção da economia e à melhora das contas externas, deve 
moderar os impactos de choques externos e sustentar 
as perspectivas do crescimento de longo prazo do País.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Vicentinho Alves.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. 
Vicentinho Alves deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Jorge Viana, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Está ainda inscrito o Senador Vicentinho Alves, 
que pede...

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – ... a palavra pela ordem.

V. Exª tem a palavra.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador 
Mozarildo, hoje, em nosso Estado, comemoram-se os 
20 anos da instalação do Ministério Público Federal 
no Tocantins.

Na impossibilidade de estar presente lá, na so-
lenidade que ocorrerá às 17h do dia de hoje, com a 
presença do Procurador-Geral, Dr. Gurgel, eu quero, 
através do Dr. João Gabriel, um brilhante Procurador 
da República, uma pessoa por quem tenho, particular-
mente, deferência e respeito, pelo seu caráter, pela sua 
conduta, pela sua competência, quero, através do Dr. 
João Gabriel, que é o Procurador-Chefe do Ministério 
Público Federal no Estado, transmitir, por parte deste 
Senador do Estado, as nossas congratulações e dizer 
do reconhecimento que todos os tocantinenses, que 
todos nós temos pelo Ministério Público do Estado de 
Tocantins, particularmente, nesse caso, pelo Ministério 
Público Federal, por onde, nesses 20 anos, passaram 
vários Procuradores e Procuradoras, que deixaram 
relevantes serviços prestados ao povo tocantinense.

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 19 47857 

Portanto, nesses 20 anos de instalação do Minis-
tério Público, ficam registradas nos Anais do Senado 
– quero deixar registradas – as nossas felicitações por 
toda essa confraternização que haverá às 17h de hoje.

E também o Ministério Público do Estado estará 
inaugurando a sua nova sede. A sede anterior, que foi 
instalada há, aproximadamente, 20 anos, já não aten-
dia às necessidades das atividades dos Procuradores.

Portanto, parabéns ao Dr. João Gabriel, aos de-
mais Procuradores e Procuradoras, parabéns ao Dr. 
Gurgel, que estará hoje no nosso Estado, pela insta-
lação, também, da nova sede do Ministério Público 
Federal em Tocantins.

Assim, Sr. Presidente, queremos também, aqui, 
como Senador do Estado, como filho do Estado, daqui, 
do Senado Federal, dar as boas-vindas ao Procurador 
Dr. Gurgel, que, ao que me parece, é a primeira vez 
que vai ao nosso Estado. 

Sinto muito não poder estar presente, em razão 
de muita atividade aqui, com relação, inclusive, ao 
Orçamento. A Senadora Lúcia Vânia, que aqui está, 
Presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado 
Federal, designou-nos como Relator, na Comissão de 
Infraestrutura, para o Orçamento. E nós temos prazo 
para acolher as emendas e apresentar o relatório na 
segunda-feira. 

Eu quero fazer um esforço para que possamos 
fazer o melhor nessa missão que a Presidente da nos-
sa comissão, a Senadora Lúcia Vânia, nos confiou.

De modo que ficam os nossos parabéns, as nos-
sas congratulações e o nosso abraço fraternal ao Dr. 
João Gabriel, Procurador-Chefe do Ministério Público 
Federal no Estado.

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

– RR) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, 
pela Liderança da Minoria. Tem V. Exª, portanto, a pa-
lavra pelo tempo regimental.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou, no último dia 16, núme-
ros que traçam um retrato do Brasil na última década, 
a primeira do século XXI. Gostaríamos de comentar 
alguns desses dados, porque eles são a base para a 
formulação de políticas públicas que, verdadeiramente, 
acompanhem o desenvolvimento demográfico do Brasil. 
Aliás, diz-se, um país que conhece a si mesmo só tem 
a ganhar, porque fará planejamentos que correspon-
dam às suas reais necessidades e não por suposição.

Chamo a atenção para o fato de que o censo 
mostra avanço menor no acesso das famílias aos ser-
viços públicos, isto é, a redução da desigualdade e o 

maior crescimento econômico, que marcaram a primei-
ra década do século XXI, não foram acompanhados, 
pelo menos na mesma intensidade, por indicadores de 
qualidade de vida nos domicílios brasileiros. De acor-
do com o Censo 2010, o índice de Gini, que mede a 
desigualdade das condições de vida e de renda de um 
país, chegou a 0,536 no ano passado. O valor indica 
uma queda mais expressiva em relação ao 0,597 do 
Censo 2000 do que aquela registrada entre 1991 e 
2000, quando o Gini ficou em 0,636.

Além da queda do índice de GINI (quanto mais 
próximo de zero, menor a desigualdade), o crescimento 
médio do Produto Interno Bruto (PIB) também foi me-
lhor na última década. Enquanto, entre 1991 e 2000, 
ele foi de 2,57% ao ano, na média de 2001 a 2010 ele 
alcançou 3,62% ao ano.

O que eu quero dizer é que essa melhoria na 
renda e a queda da desigualdade não foram acompa-
nhadas por indicadores que revelam a infraestrutura 
disponível para as famílias. O avanço na rede de es-
goto e de água encanada, por exemplo, foi proporcio-
nalmente menor entre os anos de 2001 e 2010 do que 
o registrado na década de 90.

De fato, não podemos correr o risco de, seme-
lhantemente à época da ditadura, termos crescimento 
da economia, mas não termos desenvolvimento que 
signifique melhoria da condição de vida da população.

Contudo, o Professor Marcelo Neri, economista-
-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), ressalta os ganhos resultantes da 
redução da desigualdade. Diz ele que, se mantivermos 
o ritmo, em 20 anos estaremos numa situação bem 
mais vantajosa do que agora.

Mas agora chamo a atenção dos Srs. Senado-
res e Senadoras para os números referentes às mu-
lheres. Pelos dados do Censo, o número de mulheres 
responsáveis pela renda do lar dobrou em dez anos. 
Isso significa que as mulheres já comandam quase 
quatro em cada dez residências. As pesquisas mos-
tram que existem no País 57 milhões de residências, 
com um número médio de três moradores por domi-
cílio. Em 61,3% dos lares, o chefe ainda é o homem, 
mas, em dez anos, dobrou o número de mulheres que 
assumem esse papel. Viúvas, separadas, divorciadas, 
mães solteiras, mulheres que trabalham muito para 
criar os filhos sozinhas. De 11 milhões de mulheres 
nessa situação em 2000, passou para 22 milhões em 
2010. As mulheres hoje comandam 38,7% dos lares, 
contra 24,9% dez anos atrás.

Entretanto, e isso é preocupante, os homens 
ainda têm renda 42% mais alta do que as mulheres.

Então, 22 milhões de mulheres sustentam os 
seus filhos, levam-nos para a escola, para a creche, 
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para os hospitais, educam e têm que sobreviver com 
um salário 42% menor do que os homens, em função 
das injunções culturais, jurídicas, políticas e merca-
dológicas. Nem mesmo podemos argumentar que as 
mulheres têm menos estudos, porque elas já supera-
ram o gênero masculino nesse quesito há muito tempo.

Como parte do Poder Público, temos a respon-
sabilidade de prover políticas públicas que corrijam 
essa desigualdade de gênero. Quero aqui destacar o 
programa lançado ontem pela Presidenta Dilma, em 
relação à pessoa portadora de deficiência, mas eu 
quero destacar, principalmente, o programa voltado 
para as mulheres gestantes, que passam a ter uma 
renda um pouco maior no Bolsa Família – e acredito 
que esse benefício terá que vir acompanhado do pré-
-natal, o que, sem dúvida nenhuma, será um grande 
avanço no combate à morte materna.

Quero também destacar o incentivo que se dá 
à mãe que amamenta – este também foi um progra-
ma lançado ontem que merece destaque nesta Casa.

A Síntese dos Indicadores Sociais (SIS 2009) 
revela o que muita gente já percebeu: dentro de casa 
ou nos ambientes de trabalho, as mulheres estão as-
sumindo cada vez mais espaço no orçamento familiar. 
Em dez anos, a participação delas no mercado de tra-
balho passou de 42% para 47,2%. De cada cem mu-
lheres, 52 estavam ocupadas ou procurando trabalho.

Outro item a ser destacado diz respeito às mulhe-
res idosas, que, por necessidade de ajudar no sustento 
das suas famílias, também trabalham mais no Brasil. 
Cerca de 20% delas trabalham no Brasil, contra me-
nos de 10% na Europa.

Os dados do Censo publicados pelo IBGE estão 
apontando para a criação de condições dignas para 
que as mulheres possam criar os seus filhos.

Temos quer deixar de sublimar a mulher apenas 
em palavras, para tratá-la, em nosso contexto jurídico-
-trabalhista, como um ser digno de respeito em seus 
direitos e deveres.

Há pouco tempo, fiz aqui um pronunciamento e, 
na oportunidade, pude caracterizar essa situação de 
arrimo da mulher brasileira, como a feminização da 
pobreza. É um fenômeno nefasto que se reflete direta-
mente sobre a infância do nosso País. A infraestrutura 
deficitária, associada à falta de políticas públicas na 
área educacional, sem atividades extraclasses, como 
prática de esportes e cursos de formação intelectual e 
técnica, faz com que crianças e adolescentes que são 
educados pela mãe, em geral analfabeta, em geral com 
um trabalho bem aquém do homem, perpetuem esse 
ciclo da pobreza, além de fazer com que as nossas 
crianças estudem menos e apenas por um período, 
ficando na rua no outro período.

Deixemos que os dados do IBGE nos falem que 
a questão da violência doméstica, os direitos previden-
ciários e trabalhistas, a educação, a saúde, a moradia, 
a assistência social, enfim, a cidadania da mulher, que 
tudo isso faz parte de um processo que passa pelos 
poderes constituídos.

É importante observar que, antes de fazer desses 
dados uma guerra política, nós precisamos utilizá-los 
para corrigir os rumos de nossas políticas públicas. E, 
principalmente nesta Casa, onde temos a responsabi-
lidade de votar projetos importantes e definir políticas, 
é preciso que tenhamos a preocupação de atentar para 
essa questão da mulher como arrimo de família, aten-
tar para essa questão da violência familiar e, acima de 
tudo, olhar, com muita atenção, a questão da educa-
ção, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho 
para corrigirmos essas distorções.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senadora Lúcia Vânia, antes que V. Exª desça 
da tribuna, eu gostaria de registrar a presença, em nos-
sas galerias, dos alunos do curso de Direito do Centro 
Universitário de Formiga, Minas Gerais.

Bem-vindos à nossa sessão. Quero esclarecer 
que, nas segundas e sextas-feiras, o Senado faz uma 
sessão não deliberativa, e não há votação. As sessões 
são destinadas apenas à explanação e à discussão 
de temas regionais ou locais ou de interesse nacio-
nal, como acabou de fazer a Senadora Lúcia Vânia, 
defendendo as mulheres deste País.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – 
Agradeço, Sr. Presidente.

Quero cumprimentar os estudantes que aqui nos 
honram com sua presença.

Muito obrigado.
Um bom-dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – O Sr. Senador Geovani Borges enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S.Exa. será atendido.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Se-
nhoras e Senhores Senadores, solicito a inclusão nos 
Anais desta Casa do registro que se segue, alusivo ao 
que se pode bem chamar de homenagem prestada 
pelo Estado do Amapá à população negra do Brasil, 
aqui simbolizada na luta das mulheres por um trata-
mento de dignidade, respeito, valorização e, acima de 
tudo, igualdade nas oportunidades e políticas sociais.
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E essa conquista vem através do legislativo local, 
através de proposta aprovada na Câmara Municipal de 
Macapá, referente ao Projeto de Lei nº 124/11-AL, que 
institui o Dia Estadual da mulher Negra Latino Ameri-
cana e Caribenha.

A data passa a ser comemorada anualmente no 
dia 25 de julho e passa também a integrar o calendário 
oficial de eventos do Estado do Amapá.

Vê-se que a iniciativa tem por escopo a busca 
da inclusão e valorização à cultura afro-brasileira e ao 
fortalecimento da luta das mulheres negras no Amapá. 
E nos remete ao ano de 1992, portanto há 18 anos, 
quando em data semelhante, 25 de julho, acontecia 
o I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e 
Afro-caribenhas, em Santo Domingos, República Do-
minicana, justamente em um 25 de julho.

Nascia ali o marco internacional da luta e da resis-
tência da mulher negra. Desde então, sociedade civil e 
governo têm atuado para consolidar e dar visibilidade a 
esta data, tendo em conta a condição de opressão de 
gênero e racial/étnica em que vivem estas mulheres, 
explícitas em muitas situações cotidianas.

Com alguma frequência esta tribuna é palco de 
denúncias sólidas e comoventes sobre a dívida que 
todos guardamos com a população negra, lamenta-
velmente encabeçando os indicadores sociais de pior 
resultado, sobretudo no que se refere a oportunidades 
de emprego, violência, desigualdade de toda ordem.

Fica pois este registro acerca da definição da 
data, um vez que, ainda em nível local, revela a inten-
ção dos amapaenses em responder a essas insufici-
ências e traçar um perfil mais humano e socialmente 
responsável em favor da etnia negra.

Parabenizamos a iniciativa e torcemos para que 
ela expresse daqui em diante ações efetivas de repa-
ração e consciência.

Era nosso registro. – Senador Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 27 
minutos.)
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