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Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.647, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos a ﬁm de desobstruir a pauta da Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.648, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.649, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.650, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.651, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.652, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.653, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.654, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.655, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros

668

673

678

683

688

693

698

703

708

Pág.

Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.656, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.657, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.658, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.659, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.660, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, a ﬁm de desobstruir a pauta da
Comissão, bem como uniformizar seu entendimento
no que se refere à concessão de votos de aplauso
e censura. Senador Demóstenes Torres................
Parecer nº 2.661, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos nºs 94, 348 e 707, de 2005, 89 e 990,
de 2006, 837 e 909, de 2007, de voto de censura.
Senador Demóstenes Torres. ................................
Parecer nº 2.662, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.663, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.664, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Requerimento nº 1.106, de 2006, que solicita Voto de Desagravo aos jornalistas brasileiros, pelas agressões
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verbais que lhes foram dirigidas por militantes do
PT diante do Palácio da Alvorada na data do retorno do Presidente da República, após a reeleição, e
aos jornalistas Júlia Duailibi, Camila Pereira e Marcelo Carneiro, da Revista Veja, que, segundo nota
do periódico e aﬁrmação dos próprios repórteres,
foram convocados para depor como testemunhas
sobre reportagens por eles feitas, porém, tratados
como suspeitos. Senador Demóstenes Torres. .....
Parecer nº 2.665, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.666, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.667, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.668, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.669, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.670, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.671, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.672, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.673, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
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votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.674, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre outros
Requerimentos, que se referem à concessão de
votos de aplauso e censura. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer nº 2.675, de 2009 (da Comissão
de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº
283, de 2009, no Senado Federal (nº 1.019, de
14/12/2009, na origem), do Presidente da República, o qual solicita que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 13.950.000,00 (treze milhões, novecentos
e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América), entre o Município de Santa Maria – RS
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do “Programa Desenvolvimento Sustentável para a Região de Santa Maria”.
Senador Marcelo Crivella. .....................................
Parecer nº 2.676, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 284,
de 2009 (nº 1.020, de 14 de dezembro de 2009,
na origem), do Presidente da República, o qual
propõe que seja autorizada pelo Senado Federal
a contratação de operação de crédito externo pelo
Estado de Minas Gerais, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com a garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, destinados ao ﬁnanciamento do “Projeto de Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão
Fiscal do Estado – PROFORTSEF”. Senador Cícero
Lucena. ..................................................................
Parecer nº 2.677, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 285,
de 2009 (nº 1.021, de 14 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado de Alagoas, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor
de até US$ 195.450.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares
dos Estados Unidos da América). Senador Arthur
Virgílio. ...................................................................
Parecer nº 2.678, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 286,
de 2009, (n° 1.022, de 14 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que solicita
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nova autorização para contratar operação de crédito
externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, cujos recursos
destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM FASE
II)”. Senador Antonio Carlos Valadares..................
Parecer nº 2.679, de 2009 (da Comissão
de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº
287, de 2009 (nº 1.023, de 2009, na origem), do
Presidente da República, que encaminha pleito do
Estado de Minas Gerais, solicitando autorização do
Senado Federal para contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 10.000.000,00
(dez milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinados ao ﬁnanciamento do Programa
de Eletriﬁcação Rural – PRONOROESTE. Senador
Efraim Morais.........................................................
Parecer nº 2.680, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 288,
de 2009 (n° 1.024, na origem), do Presidente da
República, que encaminha pleito do Município de
Maringá (PR), solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 13.000.000,00 (treze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), cujos
recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do
“Programa de Mobilidade Urbana do Município de
Maringá”, no âmbito do Programa “PROCIDADES”.
Senador Francisco Dornelles.................................
Parecer nº 2.681, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 289,
de 2009 (n° 1.025, de 14 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor de até US$4.000.000,00 (quatro milhões de
dólares dos Estados Unidos da América). Senador
Raimundo Colombo. ..............................................
Parecer nº 2.682, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 292,
de 2009, do Presidente da República (nº 1.030, de
15 de dezembro de 2009, na origem), que solicita
autorização do Senado Federal para que seja contratada operação de crédito externo, com garantia
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da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), entre a Prefeitura
de Manaus e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a ﬁnanciar, parcialmente,
o “Programa de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS.” Senador Gim
Argello....................................................................
Parecer nº 2.683, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 293,
de 2009, do Presidente da República (nº 1.031, de
2009, na origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja contratada operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado da Paraíba e a
Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor total
de até US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
destinada ao ﬁnanciamento parcial do “Programa
de Pavimentação e Recuperação de Rodovias do
Estado da Paraíba – Novos Caminhos”. Senador
João Vicente Claudino. ..........................................
Parecer nº 2.684, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 294,
de 2009 (nº 1.032, de 15 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que encaminha pleito da Prefeitura de Rio Grande, do Estado
do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do
Senado Federal para que possa contratar operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor total de até US$ 8.100.000,00 (oito milhões e
cem mil dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada ao ﬁnanciamento parcial do
Programa Rio Grande 2010 – Uma Visão de Futuro.
Senador Roberto Cavalcanti..................................
Parecer nº 2.685, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 295,
de 2009, no Senado Federal, (n° 1.033, de 2009, na
origem), do Presidente da República, o qual solicita
que seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 33.066.000,00
(trinta e três milhões e sessenta e seis mil dólares
dos Estados Unidos da América), entre o Município de Fortaleza – CE e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do “Programa Integrado
de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza”.
Senador Adelmir Santana......................................
Parecer nº 2.686, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Lei da
Câmara nº 200, de 2009 – Complementar (nº 462,
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de 2009 – Complementar, na Casa de origem), que
altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, consolidando a Emenda nº 1 – CAE,
de redação, aprovada pelo Plenário. Senador João
Vicente Claudino....................................................
Parecer nº 2.687, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 81, de 2009, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até US$
24.300.000,000 (vinte e quatro milhões e trezentos mil dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa Nacional do Meio
Ambiente II - PNMA II – Segunda Fase”. Senador
João Vicente Claudino. ..........................................
Parecer nº 2.688, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 82, de 2009, que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
de até US$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Senador João Vicente Claudino. ...........................
Parecer nº 2.689, de 2009 (da Comissão
Diretora), sobre redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 83, de 2009, que autoriza o Município de
Santos, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito externo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com garantia da União, no valor de até US$ 44.000.000,00
(quarenta e quatro milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, destinada a ﬁnanciar, parcialmente, o Programa de Desenvolvimento Estratégico de Santos e Infraestrutura Urbana
e Habitacional das Zonas Noroeste e dos Morros
– Programa Santos Novos Tempos. Senador João
Vicente Claudino....................................................
Parecer nº 2.690, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 84, de 2009, que autoriza o Estado de Santa
Catarina a contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América). Senador João Vicente Claudino. ....................................
Parecer nº 2.691, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 85, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 13.950.000,00 (treze milhões, novecentos e
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cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), entre a Prefeitura de Santa Maria, no Estado
do Rio Grande do Sul, e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada
ao ﬁnanciamento parcial do Programa Desenvolvimento Sustentável para a Região de Santa Maria.
Senador João Vicente Claudino. ...........................
Parecer nº 2.692, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 86, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de US$
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Estado de
Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a ﬁnanciar o Projeto
de Fortalecimento Institucional para Modernização
da Gestão Fiscal do Estado – PROFORT – SEF.
Senador João Vicente Claudino. ...........................
Parecer nº 2.693, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 87, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de US$
195.450.000,00 (cento e noventa e cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta mil dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre o Estado
de Alagoas e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável. Senador João Vicente Claudino. .......
Parecer nº 2.694, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 88, de 2009, que autoriza a contratação de
operação de crédito externo, no valor de até US$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada
ao ﬁnanciamento parcial do Programa Nacional de
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM Fase II. Senador João
Vicente Claudino....................................................
Parecer nº 2.695, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 89, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado de Minas
Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento do Programa de Eletriﬁcação Rural do Nordeste de Minas
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Gerais – PRONOROESTE. Senador João Vicente
Claudino.................................................................
Parecer nº 2.696, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 90, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 13.000.000,00 (treze milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre a Prefeitura de
Maringá, Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento parcial do Programa PROCIDADES.
Senador João Vicente Claudino. ...........................
Parecer nº 2.697, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 91, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
4.000.000,00 (quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado de São
Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa
Mananciais. Senador João Vicente Claudino.........
Parecer nº 2.698, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 92, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre a
Prefeitura de Manaus no Estado do Amazonas e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos destinam-se ao Programa de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de Manaus
– PROURBIS. Senador João Vicente Claudino. ....
Parecer nº 2.699, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 93, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado
da Paraíba e a Corporação Andina de Fomento –
CAF, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento
parcial do Programa de Pavimentação e Recuperação de Rodovias do Estado da Paraíba – Novos
Caminhos. Senador João Vicente Claudino...........
Parecer nº 2.700, de 2009 (da Comissão Diretora), sobre a redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 94, de 2009, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$

956

959

962

965

968

Pág.

10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado de Minas
Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento do Programa de Eletriﬁcação Rural do Nordeste de Minas
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Ata da 248ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de dezembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Sadi Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 19 horas e 7 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

DEZEMBRO71193
2009
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta tarde.
A Presidência recebeu, da Presidência da República, as seguintes mensagens:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71239
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71240

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49

Dezembro de 2009

50

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71241
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71242

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

51

Dezembro de 2009

52

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71243
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71244

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53

Dezembro de 2009

54

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71245
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71246

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

55

Dezembro de 2009

56

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71247
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71248

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57

Dezembro de 2009

58

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71249
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71250

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

59

Dezembro de 2009

60

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71251
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71252

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

61

Dezembro de 2009

62

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71253
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71254

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

63

Dezembro de 2009

64

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71255
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71256

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65

Dezembro de 2009

66

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71257
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71258

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67

Dezembro de 2009

68

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71259
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71260

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

69

Dezembro de 2009

70

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71261
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71262

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

71

Dezembro de 2009

72

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71263
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71264

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

73

Dezembro de 2009

74

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71265
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71266

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

75

Dezembro de 2009

76

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71267
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71268

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

77

Dezembro de 2009

78

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71269
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71270

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

79

Dezembro de 2009

80

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71271
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71272

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

81

Dezembro de 2009

82

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71273
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71274

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

83

Dezembro de 2009

84

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71275
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71276

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

85

Dezembro de 2009

86

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71277
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71278

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

87

Dezembro de 2009

88

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71279
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71280

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89

Dezembro de 2009

90

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71281
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71282

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91

Dezembro de 2009

92

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71283
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71284

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93

Dezembro de 2009

94

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71285
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71286

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Dezembro de 2009

96

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71287
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71288

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97

Dezembro de 2009

98

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71289
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71290

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99

Dezembro de 2009

100

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71291
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71292

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Dezembro de 2009

102

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71293
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71294

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Dezembro de 2009

104

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71295
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71296

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Dezembro de 2009

106

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71297
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71298

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Dezembro de 2009

108

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71299
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71300

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Dezembro de 2009

110

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71301
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71302

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111

Dezembro de 2009

112

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71303
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71304

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Dezembro de 2009

114

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71305
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71306

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Dezembro de 2009

116

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71307
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71308

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Dezembro de 2009

118

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71309
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71310

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Dezembro de 2009

120

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71311
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71312

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Dezembro de 2009

122

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71313
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71314

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Dezembro de 2009

124

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71315
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71316

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Dezembro de 2009

126

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71317
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71318

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Dezembro de 2009

128

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71319
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71320

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Dezembro de 2009

130

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71321
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71322

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Dezembro de 2009

132

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71323
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71324

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Dezembro de 2009

134

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71325
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71326

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Dezembro de 2009

136

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71327
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71328

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Dezembro de 2009

138

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71329
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71330

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Dezembro de 2009

140

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71331
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71332

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Dezembro de 2009

142

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71333
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71334

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Dezembro de 2009

144

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71335
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71336

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Dezembro de 2009

146

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71337
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71338

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Dezembro de 2009

148

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71339
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71340

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Dezembro de 2009

150

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71341
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71342

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Dezembro de 2009

152

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71343
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71344

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Dezembro de 2009

154

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71345
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71346

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Dezembro de 2009

156

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71347
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71348

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Dezembro de 2009

158

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71349
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71350

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Dezembro de 2009

160

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71351
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71352

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Dezembro de 2009

162

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71353
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71354

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Dezembro de 2009

164

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71355
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71356

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Dezembro de 2009

166

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71357
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71358

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Dezembro de 2009

168

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71359
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71360

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Dezembro de 2009

170

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71361
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71362

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Dezembro de 2009

172

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71363
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71364

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Dezembro de 2009

174

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71365
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71366

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Dezembro de 2009

176

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71367
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71368

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Dezembro de 2009

178

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71369
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71370

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Dezembro de 2009

180

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71371
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71372

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Dezembro de 2009

182

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71373
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71374

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Dezembro de 2009

184

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71375
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71376

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Dezembro de 2009

186

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71377
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71378

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Dezembro de 2009

188

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71379
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71380

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Dezembro de 2009

190

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71381
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71382

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Dezembro de 2009

192

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71383
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71384

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Dezembro de 2009

194

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71385
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71386

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Dezembro de 2009

196

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71387
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71388

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Dezembro de 2009

198

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71389
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71390

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Dezembro de 2009

200

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71391
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71392

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Dezembro de 2009

202

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71393
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71394

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Dezembro de 2009

204

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71395
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71396

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Dezembro de 2009

206

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71397
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71398

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Dezembro de 2009

208

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71399
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71400

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Dezembro de 2009

210

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71401
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71402

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Dezembro de 2009

212

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71403
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71404

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Dezembro de 2009

214

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71405
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71406

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Dezembro de 2009

216

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71407
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71408

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Dezembro de 2009

218

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71409
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71410

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Dezembro de 2009

220

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71411
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71412

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Dezembro de 2009

222

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71413
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71414

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Dezembro de 2009

224

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71415
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71416

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Dezembro de 2009

226

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71417
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71418

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Dezembro de 2009

228

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71419
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71420

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Dezembro de 2009

230

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71421
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71422

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Dezembro de 2009

232

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71423
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71424

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Dezembro de 2009

234

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71425
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71426

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Dezembro de 2009

236

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71427
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71428

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Dezembro de 2009

238

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71429
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71430

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239

Dezembro de 2009

240

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71431
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71432

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Dezembro de 2009

242

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71433
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71434

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243

Dezembro de 2009

244

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71435
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71436

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245

Dezembro de 2009

246

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71437
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71438

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247

Dezembro de 2009

248

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71439
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71440

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249

Dezembro de 2009

250

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71441
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71442

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251

Dezembro de 2009

252

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71443
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71444

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Dezembro de 2009

254

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71445
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71446

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Dezembro de 2009

256

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71447
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71448

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Dezembro de 2009

258

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71449
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71450

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Dezembro de 2009

260

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71451
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71452

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Dezembro de 2009

262

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71453
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71454

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Dezembro de 2009

264

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71455
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71456

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Dezembro de 2009

266

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71457
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71458

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Dezembro de 2009

268

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71459
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71460

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Dezembro de 2009

270

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71461
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71462

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Dezembro de 2009

272

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71463
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71464

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Dezembro de 2009

274

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71465
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71466

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Dezembro de 2009

276

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71467
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71468

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277

Dezembro de 2009

278

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71469
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71470

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279

Dezembro de 2009

280

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71471
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71472

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281

Dezembro de 2009

282

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71473
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71474

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Dezembro de 2009

284

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71475
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71476

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Dezembro de 2009

286

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71477
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71478

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Dezembro de 2009

288

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71479
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71480

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Dezembro de 2009

290

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71481
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71482

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Dezembro de 2009

292

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71483
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71484

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Dezembro de 2009

294

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71485
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71486

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Dezembro de 2009

296

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71487
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71488

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Dezembro de 2009

298

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71489
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71490

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Dezembro de 2009

300

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71491
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71492

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Dezembro de 2009

302

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71493
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71494

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Dezembro de 2009

304

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71495
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71496

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Dezembro de 2009

306

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71497
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71498

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Dezembro de 2009

308

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71499
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71500

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Dezembro de 2009

310

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71501
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71502

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Dezembro de 2009

312

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71503
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71504

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Dezembro de 2009

314

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71505
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71506

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Dezembro de 2009

316

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71507
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71508

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Dezembro de 2009

318

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71509
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71510

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Dezembro de 2009

320

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71511
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71512

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Dezembro de 2009

322

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71513
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71514

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Dezembro de 2009

324

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71515
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71516

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Dezembro de 2009

326

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71517
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71518

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Dezembro de 2009

328

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71519
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71520

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Dezembro de 2009

330

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71521
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71522

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Dezembro de 2009

332

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71523
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71524

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Dezembro de 2009

334

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71525
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71526

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Dezembro de 2009

336

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71527
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71528

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Dezembro de 2009

338

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71529
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71530

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Dezembro de 2009

340

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71531
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71532

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Dezembro de 2009

342

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71533
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71534

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Dezembro de 2009

344

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71535
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71536

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Dezembro de 2009

346

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71537
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71538

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Dezembro de 2009

348

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71539
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71540

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Dezembro de 2009

350

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71541
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71542

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Dezembro de 2009

352

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71543
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71544

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Dezembro de 2009

354

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71545
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71546

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Dezembro de 2009

356

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71547
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71548

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Dezembro de 2009

358

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71549
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71550

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Dezembro de 2009

360

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71551
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71552

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Dezembro de 2009

362

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71553
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71554

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Dezembro de 2009

364

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71555
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71556

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Dezembro de 2009

366

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71557
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71558

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Dezembro de 2009

368

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71559
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71560

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Dezembro de 2009

370

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71561
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71562

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Dezembro de 2009

372

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71563
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71564

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Dezembro de 2009

374

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71565
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71566

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Dezembro de 2009

376

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71567
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71568

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Dezembro de 2009

378

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71569
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71570

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Dezembro de 2009

380

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71571
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71572

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381

Dezembro de 2009

382

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71573
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71574

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383

Dezembro de 2009

384

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71575
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71576

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Dezembro de 2009

386

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71577
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71578

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387

Dezembro de 2009

388

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71579
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71580

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Dezembro de 2009

390

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71581
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71582

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391

Dezembro de 2009

392

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71583
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71584

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393

Dezembro de 2009

394

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71585
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71586

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395

Dezembro de 2009

396

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71587
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71588

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397

Dezembro de 2009

398

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71589
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71590

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399

Dezembro de 2009

400

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71591
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71592

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Dezembro de 2009

402

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71593
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71594

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403

Dezembro de 2009

404

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71595
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71596

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Dezembro de 2009

406

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71597
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71598

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Dezembro de 2009

408

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71599
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71600

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409

Dezembro de 2009

410

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71601
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71602

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411

Dezembro de 2009

412

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71603
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71604

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

413

Dezembro de 2009

414

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71605
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71606

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

415

Dezembro de 2009

416

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71607
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71608

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417

Dezembro de 2009

418

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71609
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71610

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Dezembro de 2009

420

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71611
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71612

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Dezembro de 2009

422

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71613
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71614

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Dezembro de 2009

424

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71615
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71616

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Dezembro de 2009

426

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71617
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71618

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Dezembro de 2009

428

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71619
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71620

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Dezembro de 2009

430

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71621
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71622

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Dezembro de 2009

432

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71623
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71624

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Dezembro de 2009

434

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71625
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71626

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Dezembro de 2009

436

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71627
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71628

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Dezembro de 2009

438

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71629
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71630

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Dezembro de 2009

440

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71631
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71632

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Dezembro de 2009

442

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71633
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71634

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Dezembro de 2009

444

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71635
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71636

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Dezembro de 2009

446

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71637
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71638

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Dezembro de 2009

448

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71639
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71640

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Dezembro de 2009

450

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71641
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71642

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Dezembro de 2009

452

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71643
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71644

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Dezembro de 2009

454

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71645
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71646

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Dezembro de 2009

456

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71647
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71648

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Dezembro de 2009

458

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71649
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71650

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Dezembro de 2009

460

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71651
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71652

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Dezembro de 2009

462

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71653
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71654

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Dezembro de 2009

464

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71655
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71656

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Dezembro de 2009

466

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71657
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71658

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Dezembro de 2009

468

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71659
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71660

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Dezembro de 2009

470

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71661
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71662

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Dezembro de 2009

472

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71663
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71664

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Dezembro de 2009

474

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71665
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71666

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Dezembro de 2009

476

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71667
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71668

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Dezembro de 2009

478

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71669
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71670

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Dezembro de 2009

480

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO71671
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
71672
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – As matérias vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de 2007
(nº 142/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Scala FM Stereo de Belo Horizonte Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 484, de 2007 (nº
369/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Vida Nova de Canarana para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Canarana, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 2008
(nº 501/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Magno s
Comunicações e Serviços Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Água Comprida, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 2008
(nº 689/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Paraviana Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Mucajaí, Estado de Roraima;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2009
(nº 822/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Paraviana Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de São Luiz, Estado de Roraima;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 429, de 2009
(nº 1.312/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à CECOAMA – Central de Comunicação de Amarante do
Maranhão para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Amarante do Maranhão,
Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 632, de 2009
(nº 1.515/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Social
Deodápolis – ACCSD para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 675, de 2009
(nº 1.441/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Estudantil de Espera Feliz –
ACEEFE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Espera Feliz, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 679, de 2009
(nº 1.461/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Amigos de Pindaí para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pindaí, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 683, de 2009
(nº 1.504/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária de Conceição do
Canindé para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Conceição do Canindé,
Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 685, de 2009
(nº 1.526/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultura Radiodifusora Comunitária para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Quinze de Novembro, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 687, de 2009
(nº 1.533/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural dos Trabalhadores
de Flores de Goiás para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flores de
Goiás, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 689, de 2009
(nº 1.537/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Arroiomeense
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arroio do Meio, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 698, de 2009
(nº 1.969/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente e Cultural de São
João Batista do Glória para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São João
Batista do Glória, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 740, de 2009
(nº 1.223/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa de Paiva – MG para executar serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Paiva,
Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 745, de 2009
(nº 1.413/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural de Cristais Paulista
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cristais Paulista, Estado de
São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 750, de 2009
(nº 1.486/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Honório Serpa para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Honório Serpa, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 754, de 2009
(nº 1.492/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Prado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Flores
da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 755, de 2009
(nº 1.532/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Escola de Rádio e TV de
Mendes para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mendes, Estado do
Rio de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo nº 757, de 2009
(nº 1.544/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária – FM de Lindóia do
Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lindóia do Sul, Estado de
Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 760, de 2009
(nº 1.575/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Santa Cruz do Capiberibe para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Cruz do Capiberibe, Estado de
Pernambuco;
Projeto de Decreto Legislativo nº 766, de 2009
(nº 1630/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Amigos Nova Vale para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoinha, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 781, de 2009
(nº 1.622/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Núcleo Cultural Bentogonçalvense para execu-
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–

–

–

–

–

–

–
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tar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 788, de 2009
(nº 1.635/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissao à Rádio
Vale das Perdidas de Jaciara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jaciara, Estado do
Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 806, de 2009
(nº 1.693/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Juriti, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 807, de 2009
(nº 1.703/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Canarana
Telecomunicação Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Querência, Estado de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 824, de 2009
(nº 1.723/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Apicultores de Ponte Alta do Tocantins
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ponte Alta do Tocantins, Estado
do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 825, de 2009
(nº 1.724/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Esperantina – TO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Esperantina, Estado
do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 853, de 2009
(nº 1.482/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Auto Cap
– Comunicações, Indústria e Comércio de Petróleo e Derivados Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Alto Alegre, Estado de Roraima;
Projeto de Decreto Legislativo nº 857, de 2009
(nº 1.610/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Araguaçu
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Araguaçu, Estado do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2009
(nº 1.648/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
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ção Comunitária de Comunicações Ecocap FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 864, de 2009
(nº 1.728/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cata-Vento – Juventude e Cidadania para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sobradinho, Distrito Federal.
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Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 2.675, DE 2009
Da Co iss o de Ass ntos Econ
i
cos, so re a Mensage nº 283, de 2009, no
Senado ederal, nº 1.019, de 14 12 2009,
na orige , do Presidente da Re
lica,
e solicita seja a tori ada a contrata o
de o era o de cr dito e terno, co ga
rantia da Re
lica ederativa do rasil,
no valor de at
S 13.950.000,00 tre e
il es, novecentos e cin enta il d la
res dos Estados nidos da A rica , en
tre o M nic io de Santa Maria RS e o
anco Internacional ara Reconstr
oe
Desenvolvi ento
IRD, c jos rec rsos
destina se ao nancia ento arcial do
Progra a Desenvolvi ento S stent vel
ara a Regi o de Santa Maria .
Relator: Senador Marcelo Crivella
I

Relat rio

submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do unic pio de Santa aria – RS, por intermédio da ensagem nº 283, de 2009, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de
crédito e terno, com garantia da Rep blica Federativa
do Brasil, no valor de até S 13.950.000,00 (treze milh es, novecentos e cinquenta mil d lares dos Estados
nidos da América), unto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.
As operaç es de crédito interno e e terno dos
estados, do Distrito Federal e dos munic pios, estão
su eitas à observância e ao cumprimento das condiç es e e igências estipuladas pelas Resoluç es nºs
40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira trata
do limite global para a d vida consolidada dos estados,
dos munic pios e do Distrito Federal. á a Resolução
nº 43, de 2001, trata das operaç es de crédito interno
e e terno dos estados, do Distrito Federal e dos munic pios, inclusive concessão de garantias, seus limites e
condiç es de autorização, e dá outras providências.
Além disso, o pleito precisa se submeter aos
ditames da Resolução nº 48, de 21 de dezembro de
2007, que disp e sobre os limites globais para as
operaç es de crédito e terno e interno da nião, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
poder p blico federal e estabelece limites e condiç es
para a concessão de garantia da nião em operaç es
de crédito e terno .
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao nanciamento parcial do Programa Desenvolvimento Sustentável para a Região de Santa aria .
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O Programa Desenvolvimento Sustentável para a
Região de Santa aria tem como ob etivo geral promover o desenvolvimento sustentável de Santa aria
visando bene ciar a população residente no unic pio .
São listados os seguintes ob etivos espec cos: criar
condiç es para a urbanização ordenada e organizada
no munic pio; criar um sistema de plane amento participativo e cont nuo do territ rio; construir instrumentos
e aç es que visem à preservação ambiental, recuperando áreas degradadas e promovendo a importância
da reserva da biosfera; e, intervir em processos econômicos que proporcionem inclusão social .
O custo total do Programa foi estimado em
S 23,250 milh es, sendo S 13,950 milh es de
empréstimo e S 9,300 milh es de contrapartida.
Os desembolsos do Banco e do unic pio, segundo
o cronograma estimativo, devem ser feitos ao longo
de cinco anos.
O Banco Central efetuou o registro da pretendida
operação de crédito e terno no Sistema de Registro de
Operaç es Financeiras – ROF, sob o registro TA486544.
Assim é que, para o presente empréstimo, o desembolso está previsto para se dar em um prazo de
60 meses. A amortização será feita em 26 parcelas
semestrais, a partir de 15 de março de 2014. O custo
efetivo médio dessa operação de crédito, segundo a
Secretaria do Tesouro Nacional, situa-se em 3,95
ao ano, utuante conforme a variação da LIBOR, e
encontra-se em patamar considerado aceitável por
aquela Secretaria.
II

An lise

Estão ane ados ao processado, entre outros
documentos, pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria- eral da Fazenda Nacional
favoráveis ao pleito.
No Parecer nº 909/2009/ ERFI/COREF/SECAD II/
STN, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
são fornecidas informaç es sobre a situação nanceira do
pleiteante. Os limites de endividamento do unic pio foram
calculados e considerados atendidos.
á, também, margem nos limites de endividamento da nião para a concessão da garantia.
Consulta realizada não indicou a e istência de
débitos da Administração Direta do unic pio unto à
Administração P blica Federal e suas entidades controladas. O unic pio está autorizado a oferecer como
contragarantia à garantia da nião as cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas
pelo art. 156, nos termos do § 4º do art. 167, todos da
Constituição Federal.

816

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quanto à capacidade de pagamento do empréstimo, o unic pio de Santa aria – RS foi classi cado
na categoria B , su ciente para receber a garantia da
nião, nos termos da Portaria F nº 89/1997.
A conclusão do parecer da STN é a seguinte:
Diante de todo o exposto, nada temos
a opor à concessão da pleiteada garantia da
União, desde que, previamente à assinatura
dos instrumentos contratuais, seja formalizado
o respectivo contrato de contragarantia..
A Procuradoria- eral da Fazenda Nacional manifestou-se através do Parecer P FN/COF nº 2.720/2009.
Nenhuma irregularidade contratual foi constatada.
A operação de crédito, como á enfatizado, foi
credenciada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando, portanto, que o empréstimo atende à pol tica de
captação de recursos e ternos do Pa s.
48/2007, 40/2001 e 43/2001, todas do Senado
Federal, são atendidas pelo unic pio e pela nião,
conforme evidenciado pelos documentos que acompanham a mensagem em questão.
As consideraç es relativas ao mérito do pedido
são, também, positivas. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se ao nanciamento parcial de um
pro eto que deverá ter impacto ecol gico e social signi cativo, mediante a implantação de aç es voltadas
para a urbanização ordenada e organizada no munic pio, a preservação ambiental e a recuperação de áreas
degradadas da região de Santa aria.
III

oto

Em conclusão, opinamos favoravelmente à concessão da autorização pretendida, nos termos do seguinte:
PRO ETO DE RESOL
O DO SENADO
Nº 85, DE 2009
A tori a o M nic io de Santa Maria,
Estado do Rio rande do S l, a contratar
o era o de cr dito e terno, co garantia
da ni o, j nto ao anco Internacional ara
Reconstr
o e Desenvolvi ento IRD ,
no valor de at S 13.950.000,00 tre e i
l es, novecentos e cin enta il d lares
dos Estados nidos da A rica , c jos re
c rsos destina se ao nancia ento ar
cial do Progra a Desenvolvi ento S sten
t vel ara a Regi o de Santa Maria .
O Senado Federal resolve:
Art. 1º o unic pio de Santa aria, Estado do
Rio rande do Sul, autorizado a contratar operação de
crédito e terno, com garantia da nião, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
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(BIRD), no valor de até S 13.950.000,00 (treze milh es, novecentos e cinquenta mil d lares dos Estados
nidos da América).
Parágrafo nico. Os recursos advindos da operação de crédito e terno referida no ca t destinam-se ao
nanciamento parcial do Programa Desenvolvimento
Sustentável para a Região de Santa aria .
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condiç es:
I – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
II – valor do empréstimo: até S 13.950.000,00
(treze milh es, novecentos e cinquenta mil d lares dos
Estados nidos da América);
III – modalidade do empréstimo: Empréstimo
margem a ( i ed S read Loan);
I – prazo de desembolsos: até 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data da vigência do Contrato;
– amortização: parcelas semestrais e consecutivas, pagas no 15º dia dos meses de março e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15
de março de 2014 e a ltima, o mais tardar, em 15 de
setembro de 2026, sendo que cada uma das parcelas
corresponderá a 3,85 do valor total do empréstimo,
e ceto a ltima, que corresponderá a 3,75 ;
I – uros: e igidos semestralmente nas mesmas
datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor peri dico do empréstimo, a uma
ta a composta pela ta a de uros Libor semestral para
d lar americano, acrescida de um s read a ser determinado pelo BIRD a cada e erc cio scal e ado na
data da assinatura do contrato;
II – uros de mora: 0,50 (cinquenta centésimos
de um por cento) ao ano, acrescidos aos uros devidos
e ainda não pagos, vencidos trinta dias ap s a data
prevista para pagamento dos uros.
III – comissão à vista ( ront end ee): 0,25
(vinte e cinco centésimos de um por cento) sobre o
valor do empréstimo, a ser debitada na data em que
o contrato entrar em efetividade.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos nanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º facultado ao mutuário e ercer a opção
de conversão da ta a de uros aplicável ao montante
total ou parcial do empréstimo, de utuante para a,
e vice-versa, assim como da moeda de referência da
operação de crédito para o montante á desembolsado
e para o a desembolsar.
§ 3º Para o e erc cio das opç es referidas no parágrafo anterior, ca autorizada a cobrança dos encargos
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incorridos pelo Bird na realização das opç es e de uma
Comissão de Transação sobre os valores afetados.
Art. 3º Fica a nião autorizada a conceder garantia
ao unic pio de Santa aria (RS) na contratação da operação de crédito e terno referida nesta Resolução.
Parágrafo nico. O e erc cio da autorização prevista
no ca t ca condicionado a que o unic pio celebre contrato com a nião para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das receitas de que tratam o
arts. 156, 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, podendo o overno
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Federal requerer as transferências de recursos necessários
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do unic pio
ou das transferências federais.
Art. 4º O prazo má imo para o e erc cio da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Marcelo Crivella, Relator.
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PARECER Nº 2.676, DE 2009
Da Co iss o de Ass ntos Econ
i
cos, so re a Mensage nº 284, de 2009 nº
1.020, de 14 de de e ro de 2009, na ori
ge , do Presidente da Re
lica, e ro
e seja a tori ada elo Senado ederal a
contrata o de o era o de cr dito e terno
elo Estado de Minas erais, co o anco
Intera ericano de Desenvolvi ento
ID,
co a garantia da Re
lica ederativa do
rasil, no valor de at
S 40.000.000,00
arenta il es de d lares dos Estados
nidos da A rica , de rinci al, destina
dos ao nancia ento do Projeto de orta
leci ento Instit cional ara Moderni a o
da est o iscal do Estado PRO ORT
SE .
Relator: Senador C cero Lucena
I

Relat rio

submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do Estado de inas erais, por intermédio da
ensagem nº 284, de 2009, que solicita autorização
para contratar operação de crédito e terno com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com a
garantia da Rep blica Federativa do Brasil.
A operação de crédito, no valor de até
S 40.000.000,00 (quarenta milh es de d lares dos
Estados nidos da América), de principal, destina-se
ao nanciamento do Pro eto de Fortalecimento Institucional para odernização da estão Fiscal do Estado – PROFORT-SEF .
Constam dos autos do processo a E posição
de otivos nº 183/2009, do inistro da Fazenda, os
pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria- eral da Fazenda Nacional, a minuta do
contrato de empréstimo, além de outros documentos
referentes ao mutuário e à operação.
O programa foi considerado pass vel de obtenção
de nanciamento e terno pela Comissão de Financiamentos E ternos (COFIE ), de que trata o Decreto nº
3.502, de 12 de unho de 2000, e ou a contrapartida
estadual em S 4 milh es. O Banco Central do Brasil (BACEN), por meio do Of cio nº 336/2009/Desig/
Dicid-Sured credenciou a operação e suas condiç es
nanceiras, devidamente inclu das no Sistema de Registro de Operaç es Financeiras (ROF) do Bacen sob
o n mero TA520181.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no Parecer nº 1.034 -2009/ er /Coref/Secad II, de 8 de
dezembro de 2009, prestou as devidas informaç es
referentes às nanças e ternas da nião, e analisou
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as condiç es do mutuário, em obediência às Resoluç es nos 40 e 43, de, 2001, e nº 48, de 2007, todas do
Senado Federal, manifestando-se favoravelmente ao
oferecimento da garantia da nião, desde que, previamente à assinatura do contrato, se a veri cado o atendimento das condiç es prévias ao primeiro desembolso
pelo Estado de inas erais, formalizado o contrato
de contragarantia e resolvidas as eventuais pendências relativas a débitos para com a nião.
Da mesma forma, a Procuradoriariaa- eral da Fazenda Nacional (P FN), no Parecer P FN/COF nº
2.731/2009, manifestou-se pela legalidade das minutas
contratuais e regularidade dos documentos apresentados, pronunciando-se pelo encaminhamento do pleito
para autorização pelo Senado Federal.
Segundo as informaç es do mutuário, o pro eto
contará com investimento total de até S 44 milh es,
dos quais S 40 milh es serão nanciados pelo BID e
o restante corresponderá à contrapartida estadual. O
ob etivo do pro eto é o de melhorar a e ciência e a transparência da gestão scal do Estado de inas erais,
visando a: a) incrementar a receita pr pria estadual; b)
aumentar a e ciência, a e cácia e melhorar o controle
do gasto p blico; e c) prover melhores serviços ao cidadão. Para tanto, o pro eto foi estruturado em quatro
componentes: estão Estratégica Integrada; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração
Financeira, Patrimonial e Controle Interno da estão
Fiscal e estão de Recursos Estratégicos.
A operação de crédito sob e ame será efetuada
na modalidade de empréstimo em Função de Resultados (Performance Driven Loan – PDL), com recursos
do ecanismo nimonetário do capital ordinário do
BID e ta a de uros baseada na Libor.
De acordo com o cálculo efetuado pela STN,
ane ado ao citado parecer, o custo estimativo da operação com o BID situa-se em 5,07 ao ano, utuante
conforme a variação da Libor, patamar considerado
aceitável, tendo em vista o custo atual da curva média
de captação do Tesouro Nacional em d lar no mercado internacional.
II

An lise

As operaç es de crédito interno e e terno da
nião, dos Estados, do Distrito Federal e dos unic pios estão su eitas à observância das condiç es e
e igências estabelecidas pelas Resoluç es nos 40 e
43, de 2001; nº 48, de 2007; 2, 36 e 41, de 2009, todas do Senado Federal, bem como das disposiç es
constantes da Lei nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Atendendo às determinaç es desses normativos,
e tendo em vista as condiç es apresentadas pelo Es-
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tado de inas erais, a STN emitiu os Pareceres nº
1.034-2009/ er /Coref/Secad II e nº 382/2009-Copem,
ambos favoráveis ao pleito e à concessão de garantia
da nião à operação de crédito e terno sob e ame.
No que tange à Resolução nº 48, de 2007, e ao
art. 32 da LRF, que trata das premissas a serem observadas para que a nião possa conceder garantias
em operaç es de crédito, é necessário o cumprimento,
entre outras, das seguintes condiç es:
1) oferecimento de contragarantias su cientes para o pagamento de qualquer desembolso que a nião venha a fazer se chamada
a honrar a garantia;
2) adimplência do tomador do empréstimo para com a nião e com as entidades
controladas pelo Poder P blico Federal, inclusive quanto à prestação de contas de recursos
dela recebidos.
A STN, no Parecer nº 1.034/2009/ er /Coref,
informa, quanto à situação de adimplência do mutuário, que a consulta realizada em meio eletrônico, em
7-12-2009, indicou a e istência de débitos em nome do
overno do Estado de inas erais com a Administração P blica Federal e suas entidades controladas,
não atendendo, momentaneamente, o disposto no § 1º
do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Conforme consta no
citado Parecer da P FN/COF, a pendência, relativa ao
CNP da Secretaria de Estado da Fazenda, poderá ter
sua regularidade comprovada na ocasião da assinatura
do contrato de garantia, nos estritos termos do art. 2º
da Resolução nº 41, de 2009, do Senado Federal.
Ao mesmo tempo, não há pendências do mutuário, no âmbito do Sia , relativamente à prestação de
contas de recursos recebidos da nião, o que atende
ao disposto no § 2º do art. 40 da LRF.
Atesta-se, ainda, que as devidas certid es emitidas em nome do Estado de inas erais, conforme
requerido pela LRF, foram ane adas ao processo,
bem como as que dão cumprimento ao disposto no
art. 21, inciso III, da Resolução nº 43, de 2001, do
Senado Federal.
Em relação à previsão orçamentária, a Lei Estadual nº 18.022, de 9-1-2009, que estima a receita e
a a despesa do Estado para o e erc cio nanceiro
de 2009, contempla dotaç es su cientes para o proeto no referido ano. Complementarmente, consta a
declaração da Secretária de Plane amento e estão
do Estado, informando terem sido inclu dos na Lei Orçamentária Estadual de 2009 os recursos da presente
operação, e as dotaç es necessárias ao pagamento
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dos respectivos uros, encargos e amortizaç es da
d vida contratual e terna em 2009.
Além disso, a Lei Estadual nº 17.998, de 30-122008, autoriza o Poder E ecutivo a contratar a operação
de crédito em comento, e a oferecer, como contragarantia à garantia da nião, as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o
§ 4º do art. 167, todos da Constituição Federal.
De acordo com estudo elaborado pela Coordenação- eral de Relação e Análise Financeira dos Estados e unic pios da Secretaria do Tesouro Nacional
(CORE /STN), as garantias oferecidas pelo Estado
de inas erais são consideradas su cientes para
ressarcir a nião caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação. No
estudo, que abrange os anos de 2008 (realizado), e
as pro eç es de 2009 até 2018, a margem apurada é
sempre positiva e crescente para os e erc cios pro etados, partindo de R 25.174,86 milh es, em 2009, e
chegando a R 57.624,95 milh es, em 2018. Quanto
aos pagamentos a serem efetuados pelo Estado, em
consequência da operação de crédito ora pleiteada,
há margem su ciente – inclusive para o maior pagamento pro etado, em 2015 –, e nada indica que a tendência de crescimento normal das receitas estaduais
se reverterá, a não ser na hip tese de algum evento
absolutamente imprevisto.
Dessa forma, segundo a análise da capacidade
de pagamento consignada na Nota nº 1.123/2009/CORE /STN, de 13-8-2009, o Estado de inas erais
foi classi cado na categoria B , su ciente, portanto,
para a concessão da garantia da nião, nos termos da
Portaria F nº 89, de 25-4-1997. Além disso, na citada
nota, a Corem informou que a operação está prevista no Programa de Reestruturação e A uste Fiscal do
Estado de inas erais, não caracterizando violação
dos acordos de re nanciamento rmados com a nião,
e que o Estado se encontra adimplente em relação às
metas e compromissos estabelecidos no programa.
Além disso, não há registro de compromissos
honrados pela nião em nome do Estado de inas
erais, nos ltimos cinco anos, decorrentes de garantias concedidas.
Sendo assim, não se imp em restriç es à atual
situação scal do utuário, nem são atribu dos ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente
assumidos em operaç es á contratadas com agências
o ciais de crédito.
No que concerne ao pleno e erc cio da competência tributária do munic pio, e ao cumprimento dos
arts. 198 e 212, ambos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Estado de inas erais. mediante
certidão de 14-10-2009, informa, que no e erc cio de
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2008, ltimo analisado, as despesas com pessoal dos
Poderes E ecutivo, Legislativo e udiciário estaduais,
bem como do inistério P blico Estadual, não e trapolaram os limites estabelecidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Tribunal também atesta
que, para 2009, ainda não analisado, com base no
Relat rio Resumido de E ecução Orçamentária e no
Relat rio de estão Fiscal, também não foi veri cada
e trapolação dos limites.
Segundo o citado Parecer nº 382/2009, da Coordenação- eral de Operaç es de Crédito de Estados e
unic pios (COPE /STN), o Estado de inas erais
atende também a todas as e igências previstas na
Resolução nº 43, de 2001, no que diz respeito aos requisitos m nimos aplicáveis à operação, bem como aos
limites de endividamento estabelecidos nas Resoluç es
nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal. Ademais, a
operação se encontra na e cepcionalização prevista
no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº
43, de 2001, uma vez que está prevista no Programa
de A uste Fiscal do Estado.
Relativamente às demais condiç es de nidas na
Constituição Federal e nas Resoluç es do Senado Federal, aplicáveis ao nanciamento pretendido, cabem
os seguintes esclarecimentos, conforme os pareceres
da STN e da P FN:
a) de acordo com o Relat rio de estão
Fiscal da nião para o segundo quadrimestre de 2009 há margem para a concessão da
pleiteada garantia da nião, no limite estabelecido no art. 9º da Resolução nº 48, de 2007,
do Senado Federal;
) no e ame das cláusulas da minuta
contratual, o Parecer P N/COF/Nº 2.731, de
2009, conclui que elas são admiss veis e estão
de acordo com a legislação brasileira aplicável
à espécie, tendo sido observado o disposto
no art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, que
veda disposição contratual de natureza pol tica ou atentat ria à soberania nacional e à
ordem p blica;
c) relativamente à e igência constitucional de que programas ou pro etos este am
contemplados no Plano Plurianual (PPA), informa-se que as aç es do Pro eto constam
da Lei Estadual nº 17.347, de 16-1-2008, que
disp e sobre o Plano Plurianual do Estado de
inas erais, para o quadriênio 2008/2011,
constando, complementarmente, declaração
da Secretária de Plane amento e estão do
Estado, atestando a inclusão do pro eto no
referido PPA.
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Em suma, a operação de crédito em e ame atende às e igências previstas nas resoluç es do Senado
Federal sobre as operaç es de crédito internas e e ternas, conforme evidenciado nos pareceres e documentos
que acompanham a mensagem sob e ame.
III

oto

Pelo e posto, somos favoráveis à autorização
para a contratação da operação de crédito e terno
pleiteada pelo Estado de inas erais, com a garantia da Rep blica Federativa do Brasil, nos termos do
seguinte:
PRO ETO DE RESOL
O DO SENADO
Nº 86, DE 2009
A tori a o Estado de Minas erais a
contratar o era o de cr dito e terno co
o anco Intera ericano de Desenvolvi en
to
ID, co garantia da ni o, no valor de
at S 40.000.000,00
arenta il es de
d lares dos Estados nidos da A rica ,
de rinci al, destinada ao nancia ento
do Projeto de ortaleci ento Instit cio
nal ara Moderni a o da est o iscal
do Estado PRO ORT SE .
O Senado Federal resolve:
Art. 1
o Estado de inas erais autorizado
a contratar operação de crédito e terno com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, com garantia da nião, no valor de até S 40.000.000,00
(quarenta milh es de d lares dos Estados nidos da
América), de principal.
Parágrafo nico. Os recursos advindos da operação de crédito referida no ca t destinam-se ao
nanciamento do Pro eto de Fortalecimento Institucional para odernização da estão Fiscal do Estado
– PROFORT-SEF .
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condiç es:
I – devedor: Estado de inas erais;
credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
II – garantidor: Rep blica Federativa do Brasil;
III – valor: até S 40.000.000,00 (quarenta milh es, de d lares dos Estados nidos da América);
prazo de desembolso: até dois anos, contados a
partir da vigência do contrato;
modalidade: Empréstimo em Função de Resultados (Performance Driven Loan – PDL), com recursos
do mecanismo unimonetário do capital ordinário do
BID e ta a de uros baseada na Libor;
amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto poss vel, iguais, ven-
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cendo-se a primeira 5 (cinco) anos ap s a data de
vigência do contrato e a ltima até 20 (vinte) anos
ap s esta data;
uros: e igidos semestralmente nas mesmas datas dos pagamentos da amortização, e calculados sobre o saldo devedor peri dico do empréstimo, a uma
ta a anual para cada trimestre determinada pelo BID
e composta pela ta a de uros Libor trimestral para
d lar norte-americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos do BID que nanciam os empréstimos do ecanismo nimonetário
com ta a de uros baseada na Libor, mais o valor l quido
de qualquer custo ou lucro gerado por operaç es para
mitigar as utuaç es da Libor, mais a margem (spread)
para empréstimos do capital ordinário;
I – Comissão de Crédito: até 0,75 (setenta e
cinco centésimos por cento) calculados sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, e igida untamente
com os uros, entrando em vigor sessenta dias ap s a
assinatura do contrato;
Despesas com Inspeção e Supervisão eral: até
1 (um por cento) do valor do nanciamento, atualmente não cobradas, mas que, mediante noti cação
ao mutuário, poderão ser restabelecidas pelo credor
durante o per odo de desembolsos, em consequência
da revisão que efetua semestralmente sobre os encargos nanceiros dos empréstimos que concede.
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos nanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º O mutuário poderá, com o consentimento por
escrito do garantidor, e desde que se am respeitados
os termos e condiç es estabelecidos no contrato de
empréstimo, solicitar ao credor:
I – conversão para uma ta a de uros a, de
parte ou da totalidade dos saldos devedores su eitos
à ta a de uros baseada na Libor; e
II – uma nova conversão de parte de parte ou da
totalidade dos saldos devedores do empréstimo cal-
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culados a uma ta a de uros a para a ta a de uros
baseada na Libor.
§ 3º Os prazos e os montantes m nimos requeridos para as convers es de que trata o § 2º são os
estabelecidos no contrato de empréstimo.
§ 4º Os custos decorrentes da realização das
opç es de que trata o § 2º serão repassados pelo BID
ao mutuário.
Art. 3º Fica a nião autorizada a conceder garantia
ao Estado de inas erais, na contratação da operação de crédito e terno referida nesta resolução.
Parágrafo nico. O e erc cio da autorização prevista no ca t ca condicionado a que o Estado de
inas erais:
I – celebre contrato com a nião para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas pr prias de que trata o art. 155, e das cotas
de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o overno Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das Transferências Federais;
II – regularize as pendências de débitos em nome
do overno do Estado de inas erais com a Administração P blica Federal e suas entidades controladas; e
III – atenda as condiç es prévias ao primeiro desembolso, previstas no contrato de empréstimo.
Art. 4 O prazo má imo para o e erc cio da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta resolução.
Art. 5 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. – ,
Presidente. – Senador C cero L cena, Relator.
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PARECER Nº 2.677, DE 2009
Da Co iss o de Ass ntos Econ
i
cos, so re a Mensage nº 285, de 2009
nº 1.021, de 14 de de e ro de 2009, na
orige , do Presidente da Re
lica,
e
enca in a leito do Estado de Alagoas,
solicitando a tori a o do Senado ederal
ara contratar o era o de cr dito e ter
no, co garantia da Re
lica ederativa
do rasil, co o anco Internacional ara
Reconstr
o e Desenvolvi ento IRD ,
no valor de at
S 195.450.000,00 cento
e noventa e cinco il es, atrocentos e
cin enta il d lares dos Estados nidos
da A rica .
Relator Senador Arthur irg lio
I

Relat rio

Em e ame nesta Comissão a ensagem nº 285,
de 2009, mediante a qual o Presidente da Rep blica
submete à apreciação do Senado Federal pleito do
Estado de Alagoas, solicitando autorização para contratar operação de crédito e terno, com garantia da
nião, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até S
195,45 milh es.
Os recursos serão destinados a apoiar nanceiramente o Estado de Alagoas em seu programa de
investimentos prioritários, na consolidação do a uste
scal e na promoção de melhorias na gestão p blica
que possibilitem a ampliação do espaço scal para
investimentos. O pro eto está estruturado em quatro
componentes com suas respectivas metas ou pol ticas
acordadas, sendo o seu cumprimento condição para a
liberação dos recursos. Os componentes são: a consolidação do a uste scal e ampliação do espaço scal
para investimentos; melhoria da gestão dos recursos
humanos; c redução do dé cit do sistema previdenciário; d fortalecimento da gestão do setor p blico.
O empréstimo pretendido foi recomendado pela
Co e e credenciado pelo Banco Central do Brasil, onde
as condiç es nanceiras foram inseridas no Sistema
de Registro de Operaç es Financeiras (ROF), sob o
n mero TA 523491.
Com efeito, a operação será contratada sob a
modalidade empréstimo margem variável, com ta a de
uros Libor mensal para d lar americano, mais s read
a ser determinado pelo credor. De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), deverá
apresentar custo efetivo médio da ordem de 4,39 a.a.,
considerado patamar aceitável pela Secretaria.
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Acompanham a ensagem, além de outros documentos, a E posição de otivos do inistro da
Fazenda, os pareceres favoráveis da Procuradoriaeral do Estado de Alagoas, da Procuradoria- eral
da Fazenda Nacional e da STN, bem como a minuta
do contrato de empréstimo.
II

An lise

O art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece competência a esta Comissão para
opinar sobre os aspectos econômicos e nanceiros
das matérias que lhe são submetidas.
A análise da presente operação de crédito e terno encontra fundamentos no art. 52, , II e III, da
Constituição Federal, assim como nas resoluç es nºs
40 e 43, de 2001; 48, de 2007; 2 e 36, de 2009, todas
do Senado Federal, e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). São as normas que disciplinam os limites
e condiç es para as operaç es de crédito internas e
e ternas, no âmbito dos três n veis de governo.
Como ressaltado no item 18 do Parecer nº 1.053
da er /Coref/STN, de 10 de dezembro de 2009, aneo à ensagem encaminhada ao Senado Federal, o
Estado de Alagoas não cumpre os limites e condiç es
para o pleito em questão, uma vez que o Estado infringe o disposto no art. 23 da LRF ao e trapolar por
três quadrimestres seguidos os limites permitidos para
despesas com pessoal do Poder Legislativo e do inistério P blico e, ainda, o Ente deve ser considerado
inadimplente unto à nião, por descumprimento do
art. 21, inciso I, da Resolução do Senado Federal
nº 43, de 2001 . Diante desses fatos, a continuidade
da análise do pleito deve-se à liminar concedida pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Cautelar
Preparat ria nº 2.487.
de se observar também que o mesmo parecer,
item 25, a rma que o Estado de Alagoas não atende
aos limites de endividamento estabelecidos nas Resoluç es do Senado Federal nºs 40 e 43, de 2001, e
suas alteraç es, conforme cálculos e pressos no Parecer nº 932 da Copem/STN, de 23 de novembro de
2009. Todavia, o item 11 do Parecer nº 877, também
da Copem, de 12 de novembro de 2009, a rma que
os limites de endividamento estadual são satisfeitos,
quando elaborados com base na recém aprovada Resolução do Senado Federal nº 36, de 2009.
Ao mesmo tempo, o Parecer nº 1.053 da er /
Coref/STN, de 10 de dezembro de 2009, itens 27 e 28,
classi ca o Estado de Alagoas na categoria B , su ciente para o recebimento da garantia da nião. Ademais,
a operação pleiteada está prevista no Programa de
A uste Fiscal do Estado, programa esse que, segundo
a ltima avaliação, cumpre as metas e compromissos
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assumidos, em conformidade, portanto, com o contrato
de re nanciamento rmado unto à nião.
Quanto às contragarantias à nião, a Lei Estadual nº 7.071, de 15 de ulho de 2009, autorizou o Poder
E ecutivo a concedê-las, além de autorizar a contratar
a operação de crédito sob e ame. Para tanto, cabe a
formalização de contrato espec co entre o Estado e
o Tesouro Nacional para a concessão das contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas a que
se referem os arts. 157 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias de que trata o art. 155, nos termos
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal.
O Parecer nº 1.053 da er /Coref/STN, de 10 de
dezembro de 2009, também entende, nos itens 30 a 32,
que as contragarantias são su cientes para ressarcir
a nião caso essa venha a honrar compromissos na
condição de garantidora. Os cálculos feitos indicam
que a evolução dos encargos com uros e amortizaç es do Estado são compat veis com a pro eção de
suas receitas até 2018, sendo ainda plaus vel acreditar
que a tendência permaneça favorável até a amortização completa do presente empréstimo em 2039. ale
observar também não há registros de compromissos
honrados pela nião em nome do governo do Estado
de Alagoas nos ltimos anos, decorrentes de garantias concedidas.
No que tange à adimplência, o Estado de Alagoas encontra-se adimplente com instituiç es integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, conforme consultas
feitas unto ao Sistema do Banco Central do Brasil.
Também sustentam a regularidade do Estado as certid es obtidas unto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, à Procuradoria- eral da Fazenda Nacional,
ao INSS e à Cai a Econômica Federal, relativamente
ao F TS nesse ltimo caso.
Quanto às condiç es do contrato a ser rmado
unto ao BIRD, estão satisfeitas as condiç es para o
primeiro desembolso, devendo o segundo desembolso ser realizado mediante cumprimento das aç es,
á descritas, previstas nos componentes do Pro eto
Desenvolvimento Sustentável. ale registrar que as
aç es do Pro eto estão inclu das no Plano Plurianual
(PPA 2008/2011) e no Pro eto de Lei Orçamentária do
Estado para 2010.
Por m, relativamente à garantia da nião, cabe
destacar que há margem nos limites desta para a concessão e, como visto, há previsão do oferecimento de
contragarantias da parte do Estado de Alagoas.
Em que pesem as restriç es levantadas quanto
ao descumprimento de limites de gastos de pessoal
no Poder Legislativo e inistério P blico do Estado
de Alagoas, as consideraç es trazidas pela STN a
respeito da situação nanceira do Estado e das con-
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tragarantias oferecidas sugerem que a garantia dada
à operação pela nião não oferece risco inaceitável
para esse Ente.
No mérito, parece oportuno o apoio nanceiro ao
Estado de Alagoas para que e ecute seu programa de
investimentos prioritários, consolide o a uste scal e
promova melhorias na gestão p blica que possibilitem
a ampliação do espaço scal para investimentos.
III

oto

Em face do e posto, voto pela aprovação do pedido de autorização do Estado de Alagoas para contratar
a operação de crédito, nos termos do seguinte
PRO ETO DE RESOL
O DO SENADO
Nº 87, DE 2009
A tori a o Estado de Alagoas a con
tratar o era o de cr dito e terno, co
garantia da ni o, co o anco Internacio
nal ara Reconstr
o e Desenvolvi ento
IRD , no valor de at
S 195.450.000,00
cento e noventa e cinco il es,
atro
centos e cin enta il d lares dos Estados
nidos da A rica .
O Senado Federal resolve:
Art. 1º o Estado de Alagoas autorizado a contratar operação de crédito e terno, com garantia da
nião, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até S
195.450.000,00 (cento e noventa e cinco milh es, quatrocentos e cinq enta mil d lares dos Estados nidos
da América).
Parágrafo nico. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a nanciar, parcialmente, o Pro eto
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condiç es:
I – devedor: Estado de Alagoas;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: Rep blica Federativa do
Brasil;
I – valor: até S 195.450.000,00 (cento e noventa e cinco milh es, quatrocentos e
cinq enta mil d lares dos Estados nidos da
América);
– modalidade: margem variável aria
le S read Loan
I – prazo de desembolso: 31 de dezembro de 2011;
II – amortização: trezentas e sessenta
parcelas mensais e consecutivas, pagas nos
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dias 15 de cada mês, vencendo-se a primeira
em 15 de aneiro de 2010 e a ltima em 15 de
dezembro de 2039;
III – juros: e igidos mensalmente nas
mesmas datas de pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor peri dico
do empréstimo, a uma ta a composta pela ta a
de uros Libor mensal para d lar norte-americano, acrescidos de uma margem (s read) a
ser determinada pelo Bird;
I – juros de mora: 0,50 ao ano acrescidos aos uros devidos e ainda não pagos no
prazo de trinta dias ap s a data prevista para
o seu pagamento;
– comissão à vista: 0,25 sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em
que o contrato entrar em efetividade;
I – comissão Bird pelo s ap da taxa
de juros: 0,01 referentes ao custo operacional de realização do s ap da Libor de seis
meses, utilizada como nding do Bird, para
Libor mensal;
II – custo base de ajuste do s ap da
taxa de juros: variável conforme preci cação
do mercado de s a .
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos nanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da contratação de margem variável para margem
a, a qual permite a utilização dos seguintes instrumentos nanceiros:
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I – conversão da ta a de uros aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, de utuante para
a ou vice-versa;
II – alteração da moeda de referência da operação
de crédito para o montante á desembolsado e para o
montante a desembolsar.
Art. 3º Fica a nião autorizada a conceder garantia ao Estado de Alagoas na contratação da operação
de crédito e terno referida nesta Resolução.
Parágrafo nico. O e erc cio da autorização prevista no ca t ca condicionado a que o Estado de
Alagoas:
1. celebre contrato com a nião para a
concessão de contragarantias, sob a forma de
vinculação das receitas de que tratam o arts.
155, 157 e 159, todos da Constituição Federal,
e outras garantias em direito admitidas, podendo o overno Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais;
2. comprove o adimplemento dos pagamentos e da prestação de contas previstos
no art. 10 da Resolução do Senado Federal
nº 48, de 2007.
Art. 4º O prazo má imo para o e erc cio da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Art r irg lio, Relator.
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PARECER N 2.678, DE 2009
Da Co iss o de Ass ntos Econ
i
cos, so re a Mensage n 286, de 2009,
n 1.022, de 14 de de e ro de 2009, na
orige , do Presidente da Re
lica,
e
solicita nova a tori a o ara contratar
o era o de cr dito e terno co o anco
Intera ericano de Desenvolvi ento
ID,
no valor de at
S 150.000.000,00 cento
e cin enta il es de d lares dos Esta
dos nidos da A rica , de rinci al, c jos
rec rsos destina se ao nancia ento
arcial do Progra a Nacional de A oio
est o Ad inistrativa e iscal dos M nic
ios rasileiros PNA M ASE II .
Relator Senador Antonio Carlos aladares
Relator Ad oc Senador o o Ten rio
I

Relat rio

Com a ensagem n 286, de 2009, o Presidente
da Rep blica submete à apreciação do Senado Federal
pedido de autorização para contratar operação de crédito e terno unto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até S 150.000.000,00
(cento e cinq enta milh es de d lares dos Estados
nidos da América).
Os recursos da operação de crédito destinam-se
ao nanciamento parcial do Programa Nacional de
Apoio à estão Administrativa e Fiscal dos unic pios
Brasileiros (PNAF FASE II) .
A Co e identi cou o Programa como pass vel de apoio de nanciamento e terno, sendo de até
S 450 milh es provenientes do BID e até S 50
milh es de contrapartida nacional. Com efeito, o Programa foi dividido em três etapas de S 150 milh es
cada e tem como ob etivo contribuir para a integração
dos scos e para a modernização da gestão administrativa, scal, nanceira e patrimonial dos munic pios
brasileiros, tornando mais efetivo o sistema scal vigente, em cumprimento às normas constitucionais e
legais brasileiras.
A operação de crédito e terno sob e ame foi
credenciada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e
encontra-se com as suas condiç es nanceiras devidamente inclu das no Sistema de Registro de Operaç es Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil
(BACEN), sob o n TA519579.
Por outro lado, as condiç es nanceiras do empréstimo são as usualmente praticadas pelo BID, que,
geralmente, se encontram em condiç es mais favoráveis do que as oferecidas pelas instituiç es privadas
domésticas ou internacionais.
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A presente operação de crédito com o BID será
realizada na modalidade nimonetário, com ta a de
uros baseada na Libor trimestral para d lar norteamericano, mais despesas e margem a relativa à
remuneração de seu capital ordinário.
De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro
Nacional, o custo efetivo desse empréstimo deverá ser
da ordem de 5,84 ao ano, utuante conforme a Libor.
Trata-se de patamar aceitável por aquela Secretaria,
considerando-se o custo atual de captação do Tesouro
em d lar no mercado internacional.
II

An lise

A presente operação de crédito e terno su eitase ao cumprimento de condiç es e e igências de nidas na Constituição Federal e na Resolução n 48, de
2007, do Senado Federal, que disciplina o processo de
endividamento da nião, assim como na Lei Complementar n 101, de 2000, que disp e sobre normas de
responsabilidade scal. A observância dos preceitos
contidos nesses diplomas legais constitui, pois, condição imprescind vel para que o Senado Federal possa
conceder a autorização solicitada.
Nesse conte to, relativamente à solicitação em
e ame, devem ser destacados os seguintes aspectos:
a os limites de endividamento da nião, estipulados nos arts. 6 e 7 da Resolução acima citada, são
atendidos, conforme o Parecer n 1.026/2009/ er /Coref/STN, de 4 de dezembro de 2009, porquanto baseado em informaç es contidas no Relat rio de estão
Fiscal da nião para o 2 quadrimestre de 2009.
o parecer da Procuradoria- eral da Fazenda
Nacional, P FN/COF/n 2.730, de 11 de dezembro de
2009, constante dos autos, conclui que a minuta de
contrato de empréstimo contém cláusulas admiss veis,
tendo sido observado o disposto no art. 8 da Resolução n 48, de 2007, do Senado Federal,
c relativamente à e igência constitucional de que
programas ou pro etos constem do Plano Plurianual e
da Lei Orçamentária Anual, é informado pela Secretaria de Plane amento e Investimentos Estratégicos –
SPI que o programa referido encontra-se inclu do no
Plano Plurianual da nião 2008/2011, nos termos da
Lei n 11.653, de 2008.
Quanto à previsão orçamentária, entende a Secretaria do Tesouro Nacional que, considerando o cronograma de utilização dos recursos e as informaç es
da SFO/ P, as dotaç es orçamentárias são su cientes para dar in cio à e ecução do Pro eto em 2009 e
2010. Informa a STN que a e ecução orçamentária
e nanceira relativa a nanciamento para a modernização gestão administrativa e scal dos munic pios é
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livre de qualquer contingenciamento, por ser considerada despesa nanceira, além de serem priorizados
os recursos destinados à assistência técnica das municipalidades.
d o Programa foi estruturado em dois componentes: I) Coordenação Técnica Nacional e II) Fortalecimento Institucional unicipal. Nesse componente, o
Programa será desembolsado mediante contratos de
subempréstimos a serem rmados pelos munic pios
com a nião, por intermédio da Cai a Econômica Federal, que atuará como agente nanceiro da operação.
O munic pio contratante deverá comprometer-se com o
aporte de contrapartida local de 10 do valor do contrato, cu as condiç es nanceiras serão as mesmas
do contrato com o BID.
Assim, a nião e os munic pios, tendo a CEF
como agente nanceiro, e ecutarão pro etos nas áreas
de gestão scal integrada, administração tributária e
contencioso scal, bem como de administração orçamentária, nanceira, contábil, patrimonial e de controle
de gestão scal.
Para evitar o pagamento desnecessário de comissão de crédito e garantir boa e ecução do contrato,
a STN recomenda, todavia, o cumprimento das condiç es prévias, mediante manifestação do BID, antes da
formalização dos instrumentos contratuais.
Por m, há a observância, pela nião, das demais
restriç es e e igências estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
III

oto

Somos, assim, favoráveis à autorização pleiteada na ensagem nº 286, de 2009, nos termos do
seguinte:
PRO ETO DE RESOL

O Nº 88, DE 2009

A tori a a Re
lica ederativa do ra
sil a contratar o era o de cr dito e terno,
no valor de at S 150.000.000,00 cento e
cin enta il es de d lares dos Estados
nidos da A rica , co o anco Intera e
ricano de Desenvolvi ento ID .
O Senado Federal resolve:
Art. 1º a nião autorizada a contratar operação de
crédito e terno, no valor total de até S 150.000.000,00
(cento e cinq enta milh es de d lares dos Estados
nidos da América), com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Parágrafo nico. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao nanciamento parcial do Programa Nacional de Apoio à estão Administrativa e Fiscal
dos unic pios Brasileiros (PNAF FASE II).
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Art. 2º As condiç es nanceiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I – Devedor: Rep blica Federativa do
Brasil;
II – Credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – Valor Total: até S 150.000.000,00
(cento e cinq enta milh es de d lares dos
Estados nidos da América);
I – Modalidade: Empréstimo do ecanismo nimonetário com ta a de uros baseada na LIBOR;
– Prazo de Desembolso: seis anos,
contados a partir da data de entrada em vigência do contrato;
I – Amortização: parcelas semestrais e
consecutivas, de valores tanto quanto poss vel
iguais, pagas nos dias 15 dos meses de unho
e de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela na pr ima data de pagamento,
contados seis anos da data de assinatura do
contrato, e a ltima o mais tardar vinte anos
ap s a assinatura do contrato;
II – Juros: e igidos semestralmente nas
mesmas datas do pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor peri dico
do empréstimo, a uma ta a anual para cada
trimestre composta pela ta a de uros LIBOR
trimestral para d lar americano, mais ou menos uma margem de custo relacionada aos
empréstimos que nanciam os empréstimos
na modalidade LIBOR, mais o valor l quido de
qualquer custo ou lucro gerado por operaç es
para mitigar as utuaç es da LIBOR, mais a
margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;
III – Despesa com Inspeção e Supervisão Geral: por decisão de pol tica atual, o BID
não cobrará montante para atender despesas
com inspeção e supervisão geral, mas por
revisão peri dica de suas pol ticas noti cará
ao mutuário um valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser superior
a 1 do nanciamento, dividido pelo numero
de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos;
I – Comissão de Crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, e igida untamente com os uros, entrando
em vigor sessenta dias ap s a assinatura do
contrato, e em caso algum poderá e ceder ao
percentual de 0,75 ao ano.
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§ 1º O mutuário poderá, nos termos e condiç es
estabelecidos no contrato, solicitar ao credor:
I – conversão para uma Ta a de uros
Fi a, de parte ou totalidade dos saldos devedores su eitos à ta a de uros baseada na
LIBOR;
II – uma nova conversão de parte ou da
totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma ta a de uros a para a
ta a de uros baseada na LIBOR, sendo que
cada conversão somente poderá ser realizada
em valor m nimo equivalente a 25 do mon-

tante do empréstimo ou
que for maior.
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S 3.000.000,00, o

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos
encargos nanceiros, assim como dos desembolsos,
previstas na minuta contratual, poderão ser alteradas
em função da data de sua assinatura.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser e ercida no prazo de 540 (quinhentos e
quarenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador o o Ten rio, Relator ad hoc.
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PARECER N 2.679, DE 2009
Da Co iss o de Ass ntos Econ
i
cos, so re a Mensage nº 287, de 2009 nº
1.023, de 2009, na orige , do Presidente da
Re
lica, e enca in a leito do Estado
de Minas erais, solicitando a tori a o do
Senado ederal ara contratar o era o de
cr dito e terno, co garantia da Re
lica
ederativa do rasil, co o anco Intera e
ricano de Desenvolvi ento ID , no valor
de at
S 10.000.000,00 de
il es de
d lares dos Estados nidos da A rica ,
destinados ao nancia ento do Progra a
de Eletri ca o R ral PRONOROESTE.
Relator: Senador Efraim orais
Relator ad hoc Senador Zambiasi
I – Relat rio
É submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do Estado de Minas Gerais para contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao Programa de Eletrificação Rural – PRONOROESTE.
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o programa
contará com recursos totais de US 16,22 milhões,
desembolsados em 2010, sendo US 10 milhões provenientes desse empréstimo do BID e o restante de
contrapartida do Estado.
A operação de crédito externo pretendida já se
acha com suas condições financeiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o número TA516842.
Ela se processará na modalidade de empréstimo
do Mecanismo Unimonetário, com juros vinculados à
Libor trimestral para dólar norte-americano, mais margens para remuneração do capital ordinário e para
cobertura de custos incorridos pelo BID.
De acordo com cálculos da STN, o custo efetivo desse empréstimo deverá ser da ordem de 5,10
a.a., utuante conforme a variação da Libor, patamar
considerado aceitável.
II – Análise
As operações de crédito interno e externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão sujeitas à observância e ao cumprimento
das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do Senado
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Federal, bem como das disposições constantes da
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,
(Lei Complementar n 101, de 2000).
Atendendo determinações desses normativos, a
STN emitiu pareceres favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da União.
Nos pareceres, são fornecidas informações acerca da situação do Estado de Minas Gerais no que diz
respeito ao cumprimento das exigências e condições,
de natureza financeira e processual, estipuladas na
referida Resolução nº 43, de 2001, bem como relativas às disposições constantes da Resolução nº 48,
de 2007, que trata das premissas a serem observadas
para que possa a União conceder garantias em operações de crédito.
A STN, de acordo com o Parecer GERFI/COREF/
STN nº 1.048, de 10 de dezembro de 2009, informa
que consulta realizada, na presente data, por meio
eletrônico, indicou a existência de débitos em nome da
Administração Direta do Governo do Estado de Minas
Gerais com a União e suas entidades controladas.
Portanto, estaria sendo momentaneamente descumprida a exigência definida no § 1º do art. 40 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, o que exigiria a regularização das obrigações pendentes como condição prévia à obtenção da garantia da União ao empréstimo
pretendido.
De fato, o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007,
com redação dada pelo art. 2º da Resolução nº 41, de
2009, determina que a comprovação de adimplência
se dará por ocasião da assinatura do respectivo contrato de garantia.
Relativamente à prestação de contas de recursos
recebidos da União, a STN informa que não há registros no âmbito do Siafi. Ou seja, encontra-se atendido
o disposto no § 2º do art. 40 da LRF.
Relativamente às demais exigências para a prestação de garantia da União, cabe destacar a previsão
do oferecimento de contragarantias da parte do Estado
de Minas Gerais. Para tanto, é prevista a formalização
de contrato entre o Estado e o Tesouro Nacional para
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas a que se referem os arts. 157 e
159, complementadas pelas receitas tributárias de que
trata o art. 155, nos termos do art. 167, § 4º, todos da
Constituição Federal.
Assim sendo, poderá o Governo Federal requerer
as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das
transferências federais ou das contas centralizadoras
da arrecadação do Estado. Destaque-se, entretanto,
que não há registro de compromissos honrados pela
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União em nome do Estado de Minas Gerais nos últimos anos.
Em suma, entendemos, aliás, como também
reconhecido pela própria STN, ser possível atender
a esse pleito de garantia, pois (i) são consideradas
suficientes e adequadas as contragarantias a serem
prestadas e (ii) o Estado de Minas Gerais conta com
recursos suficientes, devidamente demonstrados, para
o ressarcimento à União, caso essa venha a honrar o
compromisso na condição de garantidora da operação.
Não são impostas, portanto, restrições à atual situação fiscal do Estado, nem são atribuídos ao Tesouro
Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações já contratadas com agências
oficiais de crédito.
Para tanto, torna-se necessário impor condição
prévia ao exercício da autorização do Senado Federal
vinculada à regularização da pendência acima apontada, bem como ao cumprimento das obrigações contratuais de praxe estipuladas pelo BID.
Relativamente aos aspectos de natureza financeira, nos termos das Resoluções nºs 48, de 2007, e 43,
de 2001, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) Os limites de endividamento da União são
atendidos, conforme informado no referido Parecer
Gerfi/Coref/STN nº 1.048, de 2009.
b) O Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGN/COF/nº 2.724, de 11 de dezembro
de 2009, conclui, ao examinar as cláusulas da minuta
contratual, que elas são admissíveis e estão de acordo
com a legislação brasileira aplicável à espécie.
c) Relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetos constem do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, é informado que
os investimentos previstos no programa mencionado
constam no Plano Plurianual (PPA) Estadual para o
período 2008-2011.
Ainda de acordo com a STN, o Projeto de Lei nº
3.809, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas
Geais em 2 de outubro de 2009, que estima a receita
e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2010, contempla as dotações necessárias para
execução do programa.
d) O Parecer nº 870, de 21 de novembro de 2009,
da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de
Estados e Municípios (COPEM), ressalta que a operação de crédito pretendida pelo Estado de Minas Gerais atende aos limites definidos nas Resoluções nos
40 e 43, de 2001.
Enfatiza, ainda, que a operação de crédito em exame se acha inserida no Programa de Reestruturação
e Ajuste Fiscal do Estado, estabelecido nos termos da
Lei nº 9.496, de 1997, e não caracteriza violação dos
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acordos de refinanciamento firmados junto à União.
Além disso, os compromissos pactuados e as metas
acordadas têm sido cumpridos regularmente pelo Estado de Minas Gerais, conforme estudo elaborado pela
Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira
dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro
Nacional (Corem/STN).
Dessa forma, a operação de crédito em exame
atende as exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da
Resolução nº 43, de 2007, observando, assim, os limites de endividamento nela estabelecidos, assim como
o previsto na Resolução nº 40, de 2001, também do
Senado Federal.
Ressalte-se ainda que o custo efetivo da operação de crédito, equivalente a 5,10 a.a., constitui um
indicativo aceitável pela STN em face do custo médio
atual de captação do próprio Tesouro, em dólar, no
mercado internacional.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001,
são atendidas pelo Estado de Minas Gerais, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham
a mensagem em questão.
III – Voto
O pleito encaminhado pelo Estado de Minas Gerais encontra-se de acordo com o que preceituam as
Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do
Senado Federal, devendo ser concedida a autorização
para a contratação da operação de crédito externo
pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 89, DE 2009
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até
US 10.000.000,00 (dez milhões de d lares
dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US 10.000.000,00 (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se ao Programa de Eletrificação
Rural –PRONOROESTE.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
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II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US 10.000.000,00 (dez milhões
de dólares dos Estados Unidos da América);
V – prazo de desembolso: um ano, contado da
vigência do contrato;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais,
pagas no dia 15 dos meses de maio e de novembro
de cada ano, vencendo-se a primeira dois anos e a
última o mais tardar vinte e cinco anos da assinatura
do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar dos Estados Unidos da América,
mais ou menos uma margem de custo relacionada
aos empréstimos que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o valor líquido de qualquer custo/
lucro gerado por operações para mitigar as utuações
do Libor, mais a margem para empréstimos do capital
ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75 ao ano, á
ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo,
exigida juntamente com os juros, entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do contrato;
IX – despesa com inspeção e supervisão geral:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1 do financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
§1 As datas de pagamentos do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos,
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poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§2 É facultado ao mutuário solicitar ao BID a
conversão de taxa de juros baseada na Libor para
taxa de juros fixa, e vice-versa, de parte ou totalidade
dos saldos devedores, desde que o valor seja no mínimo equivalente a 25 (vinte e cinco por cento) do
montante do empréstimo, ou a US 3.000.000,00 (três
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
o que for maior.
Art. 3 Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Minas Gerais na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Estado de
Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação
das receitas próprias de que trata o art. 155 e das cotas
de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
Art. 4 Previamente à contratação do empréstimo
referido no art. 1 , o Estado de Minas Gerais deverá
promover à regularização de seus débitos e de suas
pendências com a União.
Art. 5 O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Sérgio Zambiasi, Relator Ad Hoc
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PARECER N 2.680, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos, sobre a Mensagem n 288, de 2009 (n
1.024, na origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Município
de Maringá (PR), solicitando autorização do
Senado Federal para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US 13.000.000,00 (treze milhões de
d lares dos Estados Unidos da América),
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá , no âmbito
do Programa PROCIDADES .
Relator: Senador Francisco Dornelles
I – Relat rio
É submetido à apreciação do Senado Federal,
pleito do Município de Maringá (PR), por intermédio
da Mensagem n 288, de 2009, solicitando autorização para contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá, no âmbito do
Programa PROCIDADES.
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o programa
deverá contar com investimentos de US 26,0 milhões,
sendo que o Município aportará, como contrapartida,
recursos da ordem de US 13,0 milhões, a serem desembolsados em quatro anos, originalmente previstos
entre 2009 e 2012.
A operação de crédito externo pretendida encontra-se com suas condições financeiras devidamente
incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o número TA490909.
Com efeito, ela será contratada com base na taxa
de juros vinculada à Libor, acrescida de spread e, de
acordo com cálculos da STN, deverá apresentar custo
efetivo da ordem de 4,88 a.a., utuante conforme a
variação da Libor.
Cabe destacar, ainda, que a presente operação
de crédito faculta ao Mutuário exercer a opção de conversão dos desembolsos de moeda e de moeda do
saldo devedor, entre o dólar e o real.
A propósito, como destacado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, o programa em referência se encon-
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tra no âmbito do Programa PROCIDADES, que é um
mecanismo creditício cujos desembolsos podem ser
realizados em reais, destinado a municípios brasileiros com o objetivo de financiar projetos municipais de
desenvolvimento urbano integrado.
II – Análise
De imediato, constata-se que a atual situação de
endividamento do Município de Maringá (PR) comporta
a assunção de novas obrigações financeiras advindas
com a contratação desse novo empréstimo.
Como ressaltado nos próprios pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional, anexos à Mensagem encaminhada ao Senado Federal, o Município de Maringá
(PR) atende os limites definidos nas Resoluções nos 40
e 43, de 2001, do Senado Federal. Em particular, os
limites definidos nos incisos I, II e III do art. 7 da Resolução n 43, de 2001, que tratam, respectivamente,
do montante anual passível de contratação, do montante máximo de comprometimento da receita corrente
líquida com amortizações, juros e demais encargos
financeiros da dívida consolidada e do montante da
dívida consolidada dos municípios.
Essa operação implica, para o Município de Maringá (PR), dispêndios médios com os serviços de sua
dívida consolidada correspondentes a 3,30 de sua
receita corrente líquida, não ultrapassando, assim, o
valor máximo permitido, de 11,5 da referida receita.
O Município apresenta, também, endividamento consolidado não expressivo: dívida consolidada líquida
equivalente a 0,53 vezes a sua receita corrente líquida,
isto é, 56,5 inferior ao montante global admitido, de
1,2 vezes, nos termos da Resolução n 40, de 2001,
do Senado Federal.
Vale notar que o cálculo do comprometimento
referido foi feito pela média anual da relação entre as
despesas com juros e demais serviços da dívida e a
receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se todos os exercícios financeiros em que
houver pagamentos previstos da operação pretendida
até 31 de dezembro de 2027, conforme Resolução n
36, de 2009.
Fundamentada nos parâmetros que ela utiliza
para avaliar o risco da União na concessão da garantia
solicitada, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu
que o Município de Maringá (PR) apresenta capacidade
de pagamento suficiente. Em estudo que define projeções até 2017 para o comprometimento das transferências federais e das receitas próprias do Município,
afirma que há margem disponível para a cobertura das
obrigações advindas do empréstimo, pois a margem
disponível apurada é sempre positiva e crescente para
os exercícios projetados (2008 a 2017).
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Como pode ser constatado no Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, a margens disponíveis
apuradas são suficientes para cobrir eventual dívida
que venha a ser honrada pela União.
Mais ainda, de acordo com a Coordenação-Geral
das relações e análise financeira dos estados e municípios da Secretaria do Tesouro Nacional, em sua
Nota n 678, de 27 de maio de 2009, também anexo
ao processado, os resultados fiscais obtidos na análise demonstram que o Município possui capacidade
de pagamento suficiente para fazer frente à totalidade
dos encargos da dívida, inclusive os da operação de
crédito pleiteada.
Por fim, relativamente às demais exigências de
adimplência, fica destacado no processado que o
Município de Maringá (PR) não possui débito com a
União e suas entidades controladas, nem apresenta
pendências relativamente à prestação de contas de
recursos recebidos da União. Nesse aspecto, estão
sendo cumpridas as exigências definidas nos §§ 1 e
2 do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em suma, satisfeitas as condições financeiras estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Federal, não há motivos, do ponto de vista técnico, para se
negar a autorização do Senado ao pleito em exame.
Relativamente à garantia da União, cabe destacar a previsão do oferecimento de contragarantias
da parte do Município de Maringá (PR). Para tanto, é
prevista a formalização de contrato entre o Município
e o Tesouro Nacional para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas a que
se referem os arts. 158 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias de que trata o art. 156, nos termos
do art. 167, § 4 , todos da Constituição Federal. Destaque-se, entretanto, que não há registro de compromissos honrados pela União em nome do Município
de Maringá (PR) nos últimos anos.
Portanto, estão sendo observadas as exigências
definidas na Resolução n 48, de 2007, e no art. 40 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto às exigências
e condições para a prestação de garantia por parte
da União.
Em conclusão, a operação de crédito em exame
atende as exigências previstas nos arts. 6 , 7 e 21 da
Resolução n 43, de 2001, observando, assim, os limites de endividamento nela estabelecidos, assim como
o previsto na Resolução n 40, de 2001, também do
Senado Federal.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001,
são atendidas pelo Município de Maringá (PR), conforme evidenciado pelos documentos que acompanham
a mensagem em questão.
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III – Voto
O pleito encaminhado pelo Município de Maringá (PR) encontra-se de acordo com o que preceituam
as Resoluções do Senado Federal sobre a matéria,
devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N 90, DE 2009
Autoriza o Município de Maringá (PR) a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US 13.000.000,00 (treze milhões de
d lares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Maringá (PR) autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US 13.000.000,00 (treze
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá,
no âmbito do Programa Procidades.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de Maringá (PR);
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US 13.000.000,00 (treze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América);
V – prazo de desembolso: quatro anos, contados
a partir da data de vigência do Contrato;
VI – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, tendo
o Dólar como moeda de desembolso;
VII – opções de conversão: é facultado ao mutuário exercer a Opção de conversão dos desembolsos
de moeda e/ou a opção de conversão de moeda dos
saldos devedores;
VIII – amortização do saldo devedor em dólar:
parcelas semestrais e consecutivas, de valores, tanto
quanto possível, iguais, pagas no dia 15 dos meses de
abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira
após transcorridos cinco anos e a última, o mais tardar,
vinte e cinco anos da data de assinatura do contrato
de empréstimo;
IX – amortização do saldo devedor em reais: será
fixado para cada desembolso convertido em reais, sen-
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do que as condições oferecidas são aquelas constantes da Carta de Cotação Indicativa da Conversão de
Desembolso ao Mutuário e da Carta de Notificação da
Conversão de Desembolso;
X – juros aplicáveis para saldo devedor em dólar:
exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre composta pela taxa de juros Libor
trimestral para dólar americano, mais, ou menos, uma
margem de custo relacionada aos empréstimos que
financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o
valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as utuações da Libor, mais a
margem para empréstimos de capital ordinário;
XI – juros aplicáveis para saldo devedor em reais:
Taxa de Juros Base, que corresponde a taxa de juros
equivalente no mercado de BRL à soma da taxa USD
Libor para três meses, mais dez pontos base, sendo
que a Taxa de Juros Base será determinada para cada
conversão em função da Taxa Fixa de Juros Aplicada a um montante nominal corrigido pela in ação, do
cronograma de pagamentos, da data de conversão e
do montante nominal de cada Conversão;
XII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo Banco, até 0,75 (setenta e cinco
centésimos de um por cento) ao ano sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente
com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a
assinatura do contrato;
XIII – despesas com inspeção e supervisão geral:
o Banco não cobrará montante para atender despesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, por
revisão periódica de suas políticas, notificará ao mu-
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tuário um valor devido em um semestre determinado,
que não poderá ser superior a 1 do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3 Fica a União autorizada a conceder garantia ao Município de Maringá (PR) na contratação
da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Município
de Maringá (PR) celebre contrato com a União para
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam o arts. 156, 158 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do município ou das transferências federais.
Art. 4 O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Francisco Dornelles, Relator.
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PARECER N 2.681, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos, sobre a Mensagem n 289, de 2009
(n 1.025, de 14 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que
encaminha pleito do Estado de São Paulo,
solicitando autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor de até US 4.000.000,00 (quatro
milhões de d lares dos Estados Unidos
da América).
Relator: Senador Raimundo Colombo
I – Relat rio
Em exame nesta Comissão a Mensagem n 289,
de 2009, mediante a qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal pleito do
Estado de São Paulo, solicitando autorização para
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US 4 milhões.
Os recursos serão destinados ao Programa de
Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê
– Programa Mananciais, cujo custo total foi estimado
em US 60.495.000,00, sendo US 4 milhões oriundos
do Bird e US 56.495.000,00 de contrapartida proveniente do Tesouro Estadual.
O empréstimo pretendido foi recomendado pela
Cofiex e credenciado pelo Banco Central do Brasil, onde
as condições financeiras foram inseridas no Sistema
de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o
número TA 472421.
Com efeito, a operação será contratada sob a
modalidade empréstimo margem variável, com taxa de
juros anual utuante baseada na Libor 6 meses mais
spread. De acordo com cálculos da STN, deverá apresentar custo efetivo médio da ordem de 4,47 a.a., em
patamar aceitável por aquela Secretaria.
Acompanham a Mensagem, além de outros documentos, a Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda, os pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral
do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional,
bem como a minuta do contrato de empréstimo.
II – Análise
O art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece competência a esta Comissão para
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opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros
das matérias que lhe são submetidas.
A análise da presente operação de crédito externo
encontra fundamentos no art. 52, V, VII e VIII, da Constituição Federal, assim como nas Resoluções nos 40 e
43, de 2001; 48, de 2007; 2 e 36, de 2009, todas do
Senado Federal, e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
São as normas que disciplinam os limites e condições
para as operações de crédito internas e externas, no
âmbito dos três níveis de governo.
Como ressaltado nos próprios pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional, anexos à Mensagem
encaminhada ao Senado Federal, o Estado de São
Paulo atende os limites definidos nas Resoluções nos
40 e 43, de 2001, do Senado Federal. Em particular, os
limites definidos nos incisos I, II e III do art. 7 da Resolução n 43, de 2001, que tratam, respectivamente,
do montante anual passível de contratação, do comprometimento máximo da receita corrente líquida com
amortizações, juros e demais encargos financeiros da
dívida consolidada e do montante da dívida consolidada dos estados.
Os dados contidos no Parecer n 873, de 12 de
novembro de 2009, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM), da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indicam que,
já considerado o empréstimo em exame, o Estado de
São Paulo terá nível de endividamento equivalente a
1,51 vezes a sua receita corrente líquida, portanto,
abaixo do limite de 2 vezes fixado pela Resolução n
40, de 2001.
Por outro lado, consoante os limites estabelecidos pela Resolução n 43, de 2001, o montante global
de operação realizada em um exercício em relação
à Receita Corrente Líquida (RCL), considerando-se
também o presente empréstimo, atingirá, no máximo,
3,10 , em 2009, decrescendo até 2014, quando atingirá 0,05 . O comprometimento anual com o serviço
da dívida estadual, em relação à receita corrente líquida será de 10,73 , em 2009, e decrescerá até 2027.
Nesse período, a média de comprometimento será de
9,82 . Nos termos da Resolução n 36, de 2009, do
Senado Federal, esse comprometimento é igualmente decrescente e, ao final do período, em 2038, terá
registrado a média 7,76 .
Os dispêndios estimados para o serviço de dívida
são, portanto, inferiores ao limite de 11,5 da receita
corrente líquida, quaisquer que sejam os critérios alternativos estabelecidos pelas citadas resoluções.
A Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o
Estado de São Paulo apresenta capacidade de pagamento suficiente para contratar a operação em exame e,
fundamentada nos parâmetros que utiliza para avaliar o
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risco da União na concessão da garantia solicitada, afirmou nada ter a opor à concessão da pleiteada garantia
desde que seja assinado e entre em vigor o convênio
de execução entre o mutuário e os órgãos executores
do Programa. De modo semelhante, pronunciou-se a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A Coordenação-Geral da STN elaborou, em 11
de novembro de 2009, a Nota n 1.555, onde conclui
que a soma dos resultados primários ponderados do
período 2004 a 2017 resultou em superávit de R 5,9
bilhões e, portanto, o Estado possui capacidade de
pagamento suficiente para fazer frente à totalidade
dos encargos, ainda que insuficientes para saldar as
amortizações. Por isso, o ente federado foi classificado na categoria “B”, por aquela Secretaria. Todavia, as
garantias oferecidas pelo Estado foram consideradas
suficientes para ressarcir a União caso esta venha
honrar a garantia concedida na operação. Ademais, a
PGFN informa que não há registro de compromissos
honrados pela União, nos últimos cinco anos, em nome
do Estado pleiteante.
A STN informa, também, que a operação de crédito em exame está prevista no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, e
a sua contratação não implica qualquer violação dos
acordos firmados com a União. Ademais, o Estado está
adimplente em relação às metas e compromissos assumidos no referido Programa de Ajuste Fiscal.
Quanto às exigências relativas à adimplência, o
Parecer da STN informa que não há débitos em nome
da Administração Direta do Governo do Estado de São
Paulo com a União, ou suas entidades controladas,
nem pendências no âmbito do Siafi, nem com relação
à prestação de contas de recursos recebidos da União.
O Estado apresenta regularidade, também, junto ao
PIS-Pasep, Cofins, INSS, FGTS, bem como junto às
instituições integrantes do Sisbacen/Cadip. Cumpre,
assim, as exigências definidas nos §§ 1 e 2 do art.
40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Observe-se
rve-se
e-se que, como o contrato de empréstimo condiciona o primeiro desembolso à assinatura
e à entrada em vigor do convênio de execução entre
o mutuário e os órgãos executores do Programa em
tela, a STN recomenda a verificação do cumprimento
dessa condicionalidade previamente à formalização
dos instrumentos contratuais.
Relativamente à concessão de garantia pela
União, cabe destacar que, conforme informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da União para o
segundo quadrimestre de 2009, há margem nos limites para a concessão e, como visto, há previsão do
oferecimento de contragarantias da parte do Estado
de São Paulo. Para tanto, é prevista a formalização de
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contrato específico entre o Estado e o Tesouro Nacional para a concessão de contragarantias, sob a forma
de vinculação das receitas a que se referem os arts.
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias
de que trata o art. 155, nos termos do art. 167, § 4 ,
todos da Constituição Federal.
Ademais, a Lei Estadual n 12.689, de 3-10-2007,
alterada pela Lei n 13.535, de 30-4-2009, autoriza
o Poder Executivo a contratar a operação de crédito
sob exame, bem como a conceder as contragarantias
à União. Por outro lado, as ações do Projeto estão
incluídas no Plano Plurianual (PPA 2008/2011) e na
Lei Orçamentária do Estado de 2009, com recursos
suficientes para a execução do Programa no corrente
exercício.
Em suma, a operação de crédito sob exame atende as exigências previstas nas citadas resoluções do
Senado que tratam da matéria. Quanto ao mérito, devese registrar que são objetivos do Programa a manutenção e melhoria da qualidade dos recursos hídricos e
fontes de água potável na região metropolitana de São
Paulo; melhoria na qualidade de vida das populações
carentes que residem nas bacias hidrográficas dessa
região, assim como a melhoria na capacidade institucional da gestão dos referidos recursos hídricos, de
controle da poluição das águas, entre outros.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado de São Paulo para contratar
a operação de crédito, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N 91, DE 2009
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US 4.000.000,00
(quatro milhões de d lares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do
Alto Tietê – Programa Mananciais.
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Art. 2 A operação de crédito referida no art. 1
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US 4.000.000,00 (quatro milhões
de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: margem variável (Variable Spread Loan);
VI – prazo de desembolso: até 30 de setembro
de 2015;
VII – amortização: cada desembolso deverá ser
pago em 59 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, com valor de cada uma delas equivalente
a 1/50 de cada desembolso, exceto a última que será
equivalente ao valor remanescente, a serem pagas
nos dias 15 dos meses de maio e novembro de cada
ano, vencendo-se a primeira em 15 de novembro de
2014 e a última em 15 de maio de 2039;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a
uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral
para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem (spread) a ser determinado pelo BIRD a cada
exercício fiscal;
IX – juros de mora: 0,50 (cinquenta centésimos
de um por cento) ao ano acrescidos aos juros devidos
e ainda não pagos no prazo de trinta dias após a data
prevista para o seu pagamento;
X – comissão à vista: 0,25 (vinte e cinco centésimos de um por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar
em efetividade.
§ 1 As datas de pagamentos do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
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previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2 O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da contratação de margem variável para margem
fixa, a qual permite a utilização dos seguintes instrumentos financeiros:
I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, de utuante para
fixa ou vice-versa;
II – alteração da moeda de referência da operação de crédito para o montante já desembolsado e
para o montante a desembolsar.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Estado de São
Paulo atenda às seguintes condicionalidades antes de
assinar os contratos:
I – celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais:
II – assine o convênio de execução com os Órgãos Executores do Programa.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009.
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PARECER Nº 2.682, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos, sobre a Mensagem nº 292, de 2009, do
Presidente da República (nº 1.030, de 15 de
dezembro de 2009, na origem), que solicita
autorização do Senado Federal para que
seja contratada operação de crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US 50.000.000,00
(cinquenta milhões de d lares dos Estados
Unidos da América), entre a Prefeitura de
Manaus e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS.
Relator: Senador Gim Argello
I – Relat rio
Trata-se de pleito da Prefeitura de Manaus para
que seja autorizada operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Os recursos da operação
destinam-se ao financiamento parcial do Programa
de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de
Manaus – PROURBIS.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da
Recomendação nº 886, de 4 de setembro de 2006,
prorrogada pela Resolução nº 477, de 25 de setembro de 2009.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações
sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento de garantia
pela União, desde que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, seja formalizado o respectivo contrato de contragarantia e comprovado o cumprimento da condição prévia para o primeiro desembolso,
como atestado pelo Parecer nº 1.054/2009/Gerfi/Coref/
STN, de 10 de dezembro de 2009.
O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação, conforme o Ofício nº 329/2009/
Desig/Dicic/Sured, de 11 de dezembro de 2009.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 2.747/2009,
de 11 de dezembro de 2009, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e conclui não haver óbice
legal à concessão da garantia por parte da União.
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II – Análise
A STN assim resume o objeto do financiamento
visado:
4. O Programa apresenta como objetivo
geral promover a melhoria da qualidade de vida
da população da cidade de Manaus, mediante a
implementação de projetos de desenvolvimento urbano integrado e melhoria na mobilidade
urbana, bem como o financiamento de ações
para o fortalecimento da gestão municipal.
O programa contará com investimentos orçados
US 100milhões, sendo US 50 milhões financiados pelo
BID e o restante na forma de contrapartida municipal. A
previsão é de que os desembolsos ocorrerão ao longo
do quadriênio 2009-2013. A estimativa do custo efetivo
da operação situa-se em 5,41 ao ano, considerada
compatível com o custo atual da curva média de captação do Tesouro Nacional em dólares dos Estados
Unidos da América no mercado internacional.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos
no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e nas
Resoluções do Senado Federal nºs 40 e 43,
de 2001, e alterações subsequentes;
b) inclusão do projeto no Plano Plurianual do Município para o período 2006-2009
(Lei Municipal nº 921, de 30 de dezembro de
2005, atualizada pela Lei Municipal nº 1.304,
de 23 de dezembro de 2008), no projeto de lei
municipal para o Plano Plurianual para o período 2010-2013 e na lei que estima a receita e
fixa a despesa do Município para o exercício
financeiro de 2009 (Lei Municipal nº 1.303, de
23 de dezembro de 2008);
c) obtenção de autorização do Poder Legislativo local e oferecimento de contragarantias à União (Lei Municipal nº 1.205, de 31 de
dezembro de 2007, alterada pela Lei Municipal
nº 1.298, de 2 de dezembro de 2008);
d) observância dos limites de endividamento e apresentação de capacidade de
pagamento pelo Município; ademais, aquele
ente não possui contrato de renegociação de
dívidas com a União ao amparo da Medida
Provisória nº 2.185-35, de 2001, e o contrato
firmado no âmbito da Lei nº 8.727, de 1993,
encontra-se regular;
e) existência de margem para a concessão, pela União, da garantia pleiteada e
de margem suficiente para que o Município
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reembolse a União caso esta tenha de honrar o compromisso assumido na condição de
garantidora;
f) inexistência de débitos da administração direta do Município com a União e suas
controladas, bem como de pendências quanto
à prestação de contas de recursos recebidos
desta;
g) inexistência de compromissos honrados pela União em nome do Município nos
últimos anos; além do mais, aquele ente achase adimplente com as instituições integrantes
do sistema financeiro nacional, bem como não
está executando despesas de caráter continuado derivadas de parcerias público-privadas;
h) não atribuição ao Tesouro Nacional de
riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza;
i) pleno exercício da competência tributária do Município;
j) observância dos gastos mínimos com
saúde e educação e dos limites máximos para
as despesas com pessoal.
Permanece pendente de averiguação o cumprimento, pela Prefeitura de Manaus, das condições
prévias ao primeiro desembolso.
A PGFN, a seu tempo, frisou que a minuta de
contrato não contém disposição de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública,
contrária à Constituição e às leis do País, bem assim
que implique compensação automática de débitos e
créditos. Ela também observou que o art. 42, § 5º, da
Lei nº 8.666, de 1993, possibilita, na realização de obras
com recursos provenientes de organismo financeiro
multilateral, a aplicação de regras e ritos licitatórios
específicos, ditados pelo próprio organismo.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pela Prefeitura de Manaus encontra-se de acordo com o que
preceituam as Resoluções do Senado Federal nºs 40 e
43, ambas de 2001, e 48, de 2007, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de
crédito externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 92, DE 2009
Autoriza a Prefeitura de Manaus a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até USS50.000.000,00 (cinquenta
milhões de d lares dos Estados Unidos
da América).
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O Senado Federal resolve:
Art. 1 É a Prefeitura de Manaus autorizada a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até US 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS”.
Art. 2 A operação de crédito referida no art. 1
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Governo da Prefeitura de Manaus;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (LIBOR);
VI – moeda de desembolso: dólar dos Estados
Unidos da América;
VII – opções de conversão: o mutuário poderá
exercer a opção de conversão dos desembolsos de
moeda e/ou a opção de conversão de moeda dos saldos devedores;
VIII – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contados a partir da vigência do contrato;
IX – amortização do saldo devedor em dólares
dos Estados Unidos da América: parcelas semestrais e
consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais,
pagas no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada
ano, vencendo-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e a última, o mais tardar, após transcorridos
25 (vinte e cinco) anos, ambos os prazos contados a
partir da data da assinatura do contrato;
X – amortização do saldo devedor em reais: será
fixado para cada desembolso convertido em reais, sendo que as condições oferecidas são aquelas constantes da Carta de Cotação Indicativa da Conversão de
Desembolso ao Mutuário e da Carta de Notificação da
Conversão de Desembolso;
XI – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares dos Estados Unidos da América: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre
determinada pela: (a) taxa Libor trimestral para dólar
dos Estados Unidos da América; (b) mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
as operações da modalidade LIBOR; (c) mais o valor
líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações
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para mitigar as utuações da taxa Libor e (d) mais a
margem para empréstimos do capital ordinário;
XII – juros aplicáveis para saldo devedor em
reais taxa de juros base, correspondente à taxa de
juros equivalente no mercado de reais (BRL) à taxa
Libor trimestral para dólar dos Estados Unidos da América (USD) mais dez pontos base (pbs), sendo que a
taxa de juros base será determinada para cada conversão em função: (a) da taxa fixa de juros aplicada
a um montante nominal corrigido pela in ação; (b) do
cronograma de pagamentos; (c) da data de conversão;
e (d) do montante nominal de cada conversão;
XIII – opção de fixação de taxa de juros: o mutuário poderá solicitar ao BID a conversão para uma
taxa de juros fixa de parte ou totalidade dos saldos
devedores sujeitos à taxa de juros baseada na taxa
Libor e vice-versa, sendo que cada conversão somente
poderá ser realizada em valor mínimo equivalente a
25 (vinte e cinco por cento) do montante do empréstimo ou US 3.000.000,00 (três milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), o que for maior;
XIV – despesas com inspeção e supervisão
gerais: conforme política atual, o BID não cobrará
montante para atender despesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, por revisão periódica de
suas políticas, ele notificará ao mutuário um valor devido em um semestre determinado, que não poderá
ser superior a 1 (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos;
XV – comissão de crédito: até 0,75 (setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano, a ser estabelecida periodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo
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não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente
com os juros e entrando em vigor sessenta dias após
a assinatura do contrato.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura de Manaus na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
fica condicionada a:
I – que a Prefeitura de Manaus celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das cotas de repartição de
receitas de que tratam os arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art.
156, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Município ou das transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Gim Argello, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores.
Houve 01 abstenção.
Total: 49 votos.
A matéria foi aprovada e vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PARECER Nº 2.683, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos, sobre a Mensagem nº 293, de 2009,
do Presidente da República (nº 1.031, de
2009, na origem), que solicita autorização
do Senado Federal para que seja contratada operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
entre o Estado da Paraíba e a Corporação
Andina de Fomento (CAF), no valor total
de até US 100.000.000,00 (cem milhões de
d lares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada ao financiamento
parcial do Programa de Pavimentação e
Recuperação de Rodovias do Estado da
Paraíba – Novos Caminhos .
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relat rio
É submetido à apreciação do Senado Federal pleito do Estado da Paraíba, por intermédio da Mensagem
nº 293, de 2009, solicitando autorização para contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com a Corporação Andina de Fomento (CAF).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Pavimentação e Recuperação de Rodovias do Estado da
Paraíba – Novos Caminhos.
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o custo total do
programa foi estimado US 154, 560 milhões, sendo
que o Estado aportará, como contrapartida, recursos
da ordem de US 54, 560 milhões, a serem desembolsados em quatro anos.
A operação de crédito externo pretendida encontra-se com suas condições financeiras devidamente
incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o número TA503709.
Com efeito, ela será contratada com base na taxa
de juros vinculada à LIBOR, acrescida de spread e, de
acordo com cálculos da STN, deverá apresentar custo
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efetivo da ordem de 6,92 a.a., utuante conforme a
variação da LIBOR.
A propósito, como destacado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, o objetivo do programa é ampliar
e modernizar a malha rodoviária estadual, de forma
a melhorar a qualidade de vida dos paraibanos, com
redução do custo dos transportes rodoviários, dos
índices de acidentes e assegurando o escoamento
da produção agrícola com otimização dos tempos de
percurso.
II – Análise
De imediato, constata-se que a atual situação
de endividamento do Estado da Paraíba comporta a
assunção de novas obrigações financeiras advindas
com a contratação desse novo empréstimo.
Como ressaltado nos próprios pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional, anexos à Mensagem
encaminhada ao Senado Federal, o Estado da Paraíba atende os limites definidos nas Resoluções nºs 40
e 43, de 2001, do Senado Federal. Em particular, os
limites definidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, que tratam, respectivamente,
do montante anual passível de contratação, do montante máximo de comprometimento da receita corrente
líquida com amortizações, juros e demais encargos
financeiros da dívida consolidada e do montante da
dívida consolidada dos estados.
Essa operação implica, para o Estado da Paraíba,
dispêndios médios com os serviços de sua dívida consolidada correspondentes a 3,77 de sua receita corrente
líquida, não ultrapassando, assim, o valor máximo permitido, de 11,5 da referida receita. O Estado apresenta,
também, endividamento consolidado não expressivo: dívida consolidada líquida equivalente a 0,48 vezes a sua
receita corrente líquida, isto é, 76 inferior ao montante
global admitido, de 2 vezes, nos termos da Resolução nº
40, de 2001, do Senado Federal.
Vale notar que o cálculo do comprometimento
referido foi feito pela média anual da relação entre
as despesas com juros e demais serviços da dívida
e a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se todos os exercícios financeiros em que
houver pagamentos previstos da operação pretendida
até 31 de dezembro de 2027, conforme Resolução nº
36, de 2009.
Fundamentada nos parâmetros que ela utiliza
para avaliar o risco da União na concessão da garantia
solicitada, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu
que o Estado da Paraíba apresenta capacidade de pagamento suficiente. Em estudo que define projeções
até 2018 para o comprometimento das transferências
federais e das receitas próprias do Estado, afirma que
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há margem disponível para a cobertura das obrigações
advindas do empréstimo, pois a margem disponível
apurada é sempre positiva e crescente para os exercícios projetados (2009 a 2018).
Como pode ser constatado no Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, as margens disponíveis
apuradas são suficientes para cobrir eventual dívida
que venha a ser honrada pela União.
Mais ainda, de acordo com a Coordenação-Geral
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional, COREM/
STN, em sua nota nº 578, de 7 de maio de 2009, também anexa ao processado, os resultados fiscais obtidos
na análise demonstram que o Estado possui capacidade
de pagamento suficiente para fazer frente à totalidade
dos encargos da dívida, inclusive os da operação de
crédito pleiteada. A operação de crédito pretendida
está prevista no Programa de Reestruturação e Ajuste
Fiscal do Estado e não implica violação dos acordos
de financiamento firmados com a União.
Por fim, relativamente às demais exigências de
adimplência, fica destacado no processado que o Estado da Paraíba possui débito com a União e suas
entidades controladas. Há débitos em nome da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, que integra a Administração Direta do Estado. Há, também,
irregularidades relativamente à execução financeira
de convênio celebrado pela Secretaria de Educação e
Cultura. Nesse aspecto, estariam, em princípio, sendo
descumpridas as exigências definidas nos §§ 1º e 2º
do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Todavia, nos termos do § 4º do art. 10 da Resolução nº 41, de 8 de dezembro de 2009, do Senado
Federal, a comprovação de adimplência do ente garantido quanto aos pagamentos e prestações de conta
de que trata este artigo dar-se-á por ocasião da assinatura do respectivo contrato de garantia.
Ademais, cumpre ressaltar que o Estado da Paraíba obteve decisão cautelar favorável, proferida pelo
Ministro Eros Grau, em 3 de dezembro de 2009, que
determina, em medida liminar, a suspensão das limitações impostas ao Poder Executivo do Estado da Paraíba quanto às transferências voluntárias, obtenção de
garantias e contratação de operação de crédito.
Foi verificado, ainda, que o Estado da Paraíba
apresenta gasto inferior ao mínimo constitucional relativo ao Desenvolvimento da Educação, nos termos
do art. 212 da Constituição Federal. Nesse aspecto,
é também o Estado beneficiário de decisão cautelar
proferida pelo Ministro Celso de Mello, em 17 de julho de 2009.
Em suma, satisfeitas as condições financeiras estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Fede-
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ral, não há motivos, do ponto de vista técnico, para se
negar a autorização do Senado ao pleito em exame.
Relativamente à garantia da União, cabe destacar a previsão do oferecimento de contragarantias da
parte do Estado da Paraíba. Para tanto, é prevista a
formalização de contrato entre o Estado e o Tesouro
Nacional para a concessão de contragarantias, sob
a forma de vinculação das receitas a que se referem
os arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas
tributárias de que trata o art. 155, nos termos do art.
167, § 4º, todos da Constituição Federal. Destaquese, entretanto, que não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Estado da Paraíba
nos últimos anos.
Portanto, estão sendo observadas as exigências definidas na Resolução nº 48, de 2007, e no art.
40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto às exigências e condições para a prestação de garantia por
parte da União.
Em conclusão, a operação de crédito em exame
atende as exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da
Resolução nº 43, de 2001, observando, assim, os limites de endividamento nela estabelecidos, assim como
o previsto na Resolução nº 40, de 2001, também do
Senado Federal.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001,
são atendidas pelo Estado da Paraíba, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham a mensagem em questão.
III – Voto
O pleito encaminhado pelo Estado da Paraíba
encontra-se de acordo com o que preceituam as Resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da
operação de crédito externo pretendida, nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 93, DE 2009
Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US
100.000.000,00 (cem milhões de d lares dos
Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Paraíba autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF),
no valor de até US 100.000.000,00 (cem milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
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Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Pavimentação e Recuperação de Rodovias
do Estado da Paraíba – Novos Caminhos.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Paraíba;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do
Brasil;
IV – valor: até US 100.000.000,00 (cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
V – prazo de desembolso: até quatro
anos;
VI – moeda de desembolso: Dólar;
VII – amortização: em vinte e oito parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, sendo que o pagamento da
primeira parcela semestral será efetuado aos
54 meses contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo;
VIII – juros: exigidos semestralmente e
calculados sobre o saldo devedor periódico
do Empréstimo, a uma taxa anual composta
pela taxa de juros LIBOR semestral para dólar
norte-americano, acrescidos de uma margem
de 2,9 ;
IX – juros de mora: em adição aos juros
pactuados, serão cobrados à taxa de 2 , em
caso de mora;
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X – comissão de compromisso: até 0,25
a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros;
XI – comissão de financiamento: 0,75
sobre o valor total do empréstimo, paga de
acordo com requerimento da CAF, ou no mais
tardar, na oportunidade em que se realizar o
primeiro desembolso do empréstimo.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Paraíba na contratação da operação
de crédito externo referida nesta resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Estado da
Paraíba celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
João Vicente Claudino, relator.
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PARECER Nº 2.684, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos, sobre a Mensagem nº 294, de 2009
(nº 1.032, de 15 de dezembro de 2009, na
origem), do Presidente da República, que
encaminha pleito da Prefeitura de Rio Grande (RS) solicitando autorização do Senado
Federal para que possa contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até
US 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil
d lares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada ao financiamento
parcial do Programa Rio Grande 2010 – Uma
Visão de Futuro.
Relator: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relat rio
É submetido à apreciação do Senado Federal
pleito da Prefeitura de Rio Grande, no Estado do Rio
Grande do Sul, solicitando autorização para contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do Programa Rio Grande 2010
– Uma Visão de Futuro.
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), além desse
empréstimo do Bird, a ser desembolsado nos anos de
2010 a 2012, o programa contará com contrapartida
de recursos do Município estimada no montante de
até US 5,4 milhões.
A operação de crédito externo pretendida e suas
condições financeiras estão devidamente incluídas
no Sistema de Registro de Operações Financeiras
(ROF) do Banco Central do Brasil (BACEN), conforme TA503968.
Ademais, as condições financeiras do empréstimo
são as usualmente praticadas pelo Bird, geralmente
mais favoráveis do que as oferecidas pelas instituições privadas.
A operação de crédito se processará na modalidade de empréstimo com margem fixa (Fixed Spread
Loan), na qual incidirão juros em taxa com equivalência da LIBOR para a Moeda do Empréstimo, mais
despesas e margem relativa à remuneração de seu
capital ordinário.
De acordo com cálculos da STN, o custo efetivo desse empréstimo deverá ser da ordem de 4,93

DEZEMBRO72041
2009

Quinta-feira 17

a.a, utuante conforme a variação da LIBOR, patamar
considerado aceitável.
II – Análise
A STN emitiu pareceres favoráveis ao pleito e à
concessão de garantia da União nesta operação de
crédito externo.
Nos pareceres, são fornecidas informações acerca da situação da Prefeitura de Rio Grande no que diz
respeito ao cumprimento das exigências e condições,
de natureza financeira e processual, estipuladas nas
Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, e 48, de 2007, do
Senado Federal, e na Lei Complementar nº 101, de
2000 (LRF).
Essas operações financeiras estão, portanto,
sujeitas ao cumprimento das condições e exigências
estabelecidas nas referidas resoluções, que, além da
observância dos aspectos de natureza estritamente
financeira, exigem que a União atente, dentre outras,
para as seguintes condições prévias à prestação de
garantia:
1) oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a União possa vir a fazer se
chamada a honrar a garantia;
2) cumprimento, pelo tomador do empréstimo, dos compromissos tributários, financeiros e fiscais assumidos para com a União
e com as entidades controladas pelo Poder
Público Federal.
A Secretaria do Tesouro Nacional, de acordo com
o Parecer Gerfi/Coref/STN nº 1.058, de 11 de dezembro de 2009, informa que consulta realizada por meio
eletrônico, na presente data, não indicou a existência
de débito em nome da Prefeitura de Rio Grande junto à Administração Pública Federal e suas entidades
controladas.
Ademais, há previsão do oferecimento de garantias por parte da Prefeitura de Rio Grande. Para tanto,
é prevista a formalização de contrato entre o Município
e o Tesouro Nacional para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas das
cotas de repartição constitucional que se referem os
arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas próprias de que trata o art. 156, nos termos do art. 167,
§ 4º, todos da Constituição Federal.
Assim sendo, poderá o Governo Federal reter
os recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação
do Município.
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Enfatize-se que o Município de Rio Grande não
procedeu ao refinanciamento de suas dívidas com a
União, nem há registro de compromissos honrados pela
União em seu nome nos últimos anos, decorrentes de
garantias concedidas.
Entendemos ainda, como é reconhecido pela própria STN, ser possível atender a esse pleito de garantia, pois (i) não apenas são consideradas suficientes
e adequadas as contragarantias a serem prestadas,
como também, de acordo com a STN, (ii) a Prefeitura
de Rio Grande conta com recursos suficientes, devidamente demonstrados, para o ressarcimento à União,
caso ela venha a honrar compromisso na condição de
garantidora da operação. Não são impostas, portanto,
restrições à atual situação fiscal do Município, nem
são atribuídos ao Tesouro Nacional riscos superiores
àqueles normalmente assumidos em operações já
contratadas com agências oficiais de crédito.
Dessa forma, estão sendo observadas as exigências definidas no art. 10 da Resolução nº 48, de
2007, assim como o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
40 da LRF.
Relativamente aos aspectos de natureza financeira definidos nas Resoluções nos 48, de 2007, e 43, de
2001, do Senado Federal, aplicáveis ao financiamento
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) os limites para a concessão de garantia
da União, estipulados na referida Resolução
nº 48, de 2007, são atendidos, conforme informado no referido Parecer Gerfi/Coref/STN
nº 1.058, de 2009;
b) o Parecer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional PGFN/COF/nº 2.760, de 14
de dezembro de 2009, encaminhado ao Senado Federal, conclui que as cláusulas da minuta
contratual são admissíveis e cumpre a legislação brasileira aplicável à espécie, tendo sido
observado o disposto no art. 8º da Resolução
nº 48, de 2007, e no art. 20 da Resolução nº
43, de 2001, que vedam disposição contratual
de natureza política ou atentatória à soberania
nacional e à ordem pública;
c) relativamente à exigência constitucional de que programas ou projetos constem do
Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual,
é informado que os investimentos previstos no
programa mencionado constam do Plano Plurianual Municipal para o período 2010-2013,
em que se inserem as ações do programa
em exame;
d) por seu turno, o Projeto de Lei Municipal nº 108, de 28 de outubro de 2009, que
estima a receita e fixa a despesa do Município
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de Rio Grande para o exercício financeiro de
2010, contempla dotações suficientes para o
programa nesse ano;
– como ressaltado pela STN, considerando as informações prestadas pelo Município e
o cronograma de utilização de recursos, essa
Secretaria entende que o mutuário dispõe de
dotações suficientes para o início da execução
do Programa;
– os limites de endividamento da Prefeitura de Rio Grande, estipulados nas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, foram calculados e
considerados atendidos, conforme demonstrado no Parecer Copem/STN nº 895, de 16 de
novembro de 2009, também anexo à presente
mensagem.
Dessa forma, a operação de crédito em exame
atende a todas as exigências previstas nos arts. 6º, 7º
e 21 da Resolução nº 43, de 2001, cumprindo as condições processuais e os limites de endividamento nela
estabelecidos, assim como os previstos na Resolução
nº 40, de 2001, todas do Senado Federal.
Ressalte-se ainda que o custo efetivo da operação de crédito, equivalente a 4,93 a.a., constitui um
indicativo aceitável pela STN em face do custo médio
atual de captação do próprio Tesouro em dólar no
mercado Internacional.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, 40 e 43, de 2001,
do Senado Federal, são atendidas pelo Município de
Rio Grande, conforme evidenciado pelos documentos
que acompanham a mensagem.
Quanto ao mérito do Programa, há que se enfatizar que ele visa fortalecer a capacidade institucional
do Município e permitir a oferta de serviços de infraestrutura urbana que criem novas oportunidades de
trabalho e geração de renda para a população.
III – Voto
O pleito encaminhado pela Prefeitura de Rio
Grande encontra-se de acordo com o que preceituam
as Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do
Senado Federal, devendo ser concedida a autorização
para a contratação da operação de crédito externo
pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 94, DE 2009
Autoriza a Prefeitura de Rio Grande
(RS) a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
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US 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil
d lares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura de Rio Grande autorizada
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US
8.100.000,00 (oito milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao
financiamento do Programa Rio Grande 2010 – Uma
Visão de Futuro.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser contratada nas seguintes condições:
I – devedor: Prefeitura de Rio Grande
(RS);
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – modalidade: Margem Fixa;
V – valor: até US 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos
da América);
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012;
VII – amortização: em vinte e oito parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que
possível, iguais, pagas no dia 15 de abril e de
outubro de cada ano, vencendo-se a primeira
em 15 de outubro de 2012 e a última em 15 de
abril de 2026, correspondendo cada uma das
vinte e sete primeiras parcelas a 3,57 (três
por cento e cinquenta e sete centésimos) do valor total do empréstimo e a última a 3,61 (três
por cento e sessenta e um centésimos);
VIII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas do pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta
pela LIBOR semestral para dólar dos Estados
Unidos da América, acrescida de uma margem
(spread) a ser determinado pelo Bird a cada
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exercício fiscal e fixado na data de assinatura
do contrato;
IX – juros de mora: 0,5 (cinco décimos
por cento) ao ano, acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, decorridos trinta dias
da data prevista para o seu pagamento;
X – comissão à vista: 0,25 (vinte e cinco
centésimos por cento) do valor do financiamento, a ser debitada na data em que o contrato
entrar em efetividade.
§ 1º Ao empréstimo referido no caput fica facultada a conversão da taxa de juros aplicável ao seu
montante parcial ou total de utuante para fixa ou viceversa, e a alteração de sua moeda de referência para
o montante a desembolsar ou já desembolsado.
§ 2º É autorizado o pagamento dos custos eventualmente incorridos pelo Bird quando do exercício das
opções referidas no parágrafo anterior, assim como de
suas comissões de transação.
§ 3º As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura de Rio Grande na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que a Prefeitura
de Rio Grande celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que trata o art. 156, das
cotas de repartição de receitas de que tratam os arts.
158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter
os recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação
do Município.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Roberto Cavalcanti, Relator.
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PARECER N 2.685, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econ micos,
sobre a Mensagem n 295, de 2009, no Senado Federal, (n 1.033, de 2009, na origem), do
Presidente da República, que solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US 33.066.000,00
(trinta e três milhões e sessenta e seis mil
d lares dos Estados Unidos da América), entre o Município de Fortaleza – CE e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do Programa Integrado de Políticas
Públicas de Juventude de Fortaleza .
RELATOR: Senador Adelmir Santana
I – Relat rio
É submetido à apreciação do Senado Federal pleito
do Município de Fortaleza – CE, por intermédio da Mensagem n 295, de 2009, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até US 33.066.000,00 (trinta e três milhões e sessenta
e seis mil dólares dos Estados Unidos da América), junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
As operações de crédito interno e externo dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios estão
sujeitas à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções n s
40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira trata
do limite global para a dívida consolidada dos estados,
dos municípios e do Distrito Federal. Já a Resolução n
43, de 2001, trata das operações de crédito interno e
externo dos estados, do Distrito Fedepil e dos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras providências.
Além disso, o pleito precisa se submeter aos ditames da Resolução n 48, de 2007, que “dispõe sobre os
limites globais para as operações de crédito externo e
interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal e estabelece
limites e condições para a concessão de garantia da
União em operações de crédito externo”.
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao financiamento parcial do “Programa Integrado
de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza”, que
tem como objetivo geral “melhorar a capacidade do
Município para formular e implantar políticas e programas para a juventude de acordo com as diretrizes da
Política Nacional de Juventude”. Os objetivos específicos do programa são: “melhorar a oferta existente de
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programas e equipamentos de capacitação, culturais,
desportivos e recreativos que promovam o desenvolvimento integral dos jovens, especialmente daqueles
em situação de risco” e “gerar oportunidades de melhora do nível de escolaridade e de habilidades profissionais e sociais básicas dos jovens beneficiários
do Programa”.
O custo total do Programa foi estimado em
US 66,132 milhões, sendo US 33,066 financiados
pelo BID e US 33,066 milhões na forma de contrapartida do Município de Fortaleza. Os desembolsos do
Banco e do Município, segundo o cronograma estimativo, devem ser feitos ao longo de cinco anos.
O Banco Central efetuou o registro da pretendida
operação de crédito externo no Sistema de Registro de
Operações Financeiras – ROF, sob o registro TA522679.
Assim é que, para o presente empréstimo, o desembolso está previsto para se dar em um prazo de 5 anos. A
amortização será feita em 40 parcelas semestrais. O custo
efetivo médio dessa operação de crédito, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, situa-se em 4,26 ao ano,
utuante conforme a variação da LIBOR, e encontra-se em
patamar considerado aceitável por aquela Secretaria.
II – Análise
Estão anexados ao processado, entre outros
documentos, pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
favoráveis ao pleito.
No Parecer n 1.052/2009/GERFI/COREF/STN, da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), são fornecidas
informações sobre a situação financeira do pleiteante.
Os limites de endividamento do Município foram
calculados e considerados atendidos.
Há, também, margem nos limites de endividamento da União para a concessão da garantia.
Consulta realizada em 7 de dezembro último indicou a existência de débitos em nome da Administração
Direta do Município de Fortaleza com a União e suas
entidades controladas. A pendência terá que ser atendida antes da assinatura do contrato de empréstimo.
O Município está autorizado a oferecer como contragarantia à garantia da União as cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas pelo art. 156, nos termos
do § 4 do art. 167, todos da Constituição Federal.
Quanto à capacidade de pagamento do empréstimo, o Município de Fortaleza – CE foi classificado na
categoria “A”, suficiente para receber a garantia da
União, nos termos da Portaria MF n 89, de 1997.
A conclusão do parecer é que a STN nada tem a
opor à concessão da pleiteada garantia da União, desde
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que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, sejam atendidas as seguintes exigências:
a) o Mutuário apresente evidência de que entrou
em vigor o Regulamento Operacional do Programa –
ROP previamente acordado com o Banco;
b) o Mutuário apresente, para a não objeção do
Banco, o modelo do contrato de gestão por metas de
desempenho que será firmado com a Organização Social que for selecionada para administrar os Centros
Urbanos de Cultura, Arte Ciência e Esporte do Componente II do Programa relativo ao Desenvolvimento
de Novas Tecnologias Sociais de Trabalho;
c) sejam pagos os débitos em nome da Administração Direta do Município de Fortaleza com a União
ou suas entidades controladas;
d) seja formalizado o contrato de contragarantia.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manianiifestou-se através do Parecer PGFN/COF N 2.748/2009.
Nenhuma irregularidade contratual foi constatada.
A operação de crédito, como já enfatizado, foi
credenciada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando, portanto, que o empréstimo atende à política de
captação de recursos externos do País.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48/2007, 40/2001 e 43/2001, todas do Senado Federal, são atendidas pelo município
e pela União, conforme evidenciado pelos documentos
que acompanham a mensagem em questão.
III – Voto
Em conclusão, opinamos favoravelmente à concessão da autorização pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N 95, DE 2009
Autoriza o Município de Fortaleza, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US 33.066.000,00 (trinta e três milhões e sessenta e seis mil d lares dos Estados Unidos da América), cujos
recursos destinam-se ao financiamento
parcial do Programa Integrado de Políticas
Públicas de Juventude de Fortaleza .
O Senado Federal resolve:
Art. 1 É o Município de Fortaleza, Estado do
Ceará, autorizado a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US 33.066.000,00 (trinta e três milhões e sessenta e
seis mil dólares dos Estados Unidos da América).
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do “Programa Integrado de
Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza”.
Art. 2 A operação de crédito referida no art. 1
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
II – valor do empréstimo: até US 33.066.000,00
(trinta e três milhões e sessenta e seis mil dólares dos
Estados Unidos da América);
III – modalidade do empréstimo: Empréstimo do
Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada
na Libor;
IV – prazo de desembolsos: cinco anos, contados
da data da vigência do Contrato;
V – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagos no
dia 15 dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano,
vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro ou agosto
(conforme seja o caso) após transcorridos cinco anos
da data de assinatura do contrato e a última em 15 de
fevereiro ou agosto (conforme seja o caso) antes de
transcorridos 25 anos da assinatura do Contrato;
VI – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual para cada trimestre composta pela
taxa de juros Libor trimestral para dólar dos Estados
Unidos da América mais (ou menos) uma margem de
custo relacionada aos empréstimos que financiam os
empréstimos da modalidade Libor mais o valor líquido
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para
mitigar as utuações da Libor e mais a margem para
empréstimos do capital ordinário;
VII – despesas com inspeção e supervisão geral:
conforme política atual, o Banco não cobrará montante para atender despesas com inspeção e supervisão
geral; por revisão periódica de suas políticas, notificará
ao mutuário um valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser superior a um por cento
do financiamento, dividido pelo número de semestres
compreendido no prazo original de desembolsos;
VIII – opção de fixação de taxa de juros: o mutuário, respeitados os termos e condições estabelecidos no
contrato, poderá solicitar ao Banco a conversão para uma
taxa de juros fixa de parte ou da totalidade dos saldos
devedores sujeitos à taxa de juros baseada na Libor e
uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores calculados a uma taxa de juros fixa para a
taxa de juros baseada na Libor, sendo que cada conversão somente poderá ser realizada em um valor mínimo
equivalente a 25 do montante do empréstimo ou três
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milhões de dólares dos Estados Unidos da América, o
que for maior.
Art. 3 Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Município de Fortaleza (CE) na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o município
atenda, antes da formalização dos instrumentos contratuais, as seguintes exigências:
I – o mutuário apresente evidência de que entrou
em vigor o Regulamento Operacional do Programa –
ROP previamente acordado com o BID;
II – o mutuário apresente, para a não objeção do
BID, o modelo do contrato de gestão por metas de desempenho que será firmado com a Organização Social
que for selecionada para administrar os centros urba-
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nos de cultura, arte, ciência e esporte do componente
II do Programa relativo ao desenvolvimento de novas
tecnologias sociais de trabalho;
III – sejam pagos os débitos em nome da Administração Direta do Município de Fortaleza com a
União ou suas entidades controladas;
III – seja formalizado o contrato de contragarantia;
Art. 4 O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Adelmir Santana, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
2.631 a 2.674, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquivamento dos
Requerimentos nºs 1.156, 1.157, 1.226, 1.239, 1.257,
1.281, 1.327, 1.383, 1.384, 1.421, de 2005 13, 160,
162, 174, 189, 190, 207, 208, 222, 252, 299, 322, 340,
361, 534, 549, 687, 722, 942, 949, 990, 1.000, 1.075,
1.106, 1.132, 1.224, 1.244, 1.245, 1.252, 1.300, 1.301,
de 2006 180, 208 e 265, de 2007.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres
nºs 2.675 a 2.685, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos
seguintes Projetos de Resolução:
– Nº 85, de 2009 (MSF 283/2009), que autoriza o Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até treze milhões, novecentos
e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Desenvolvimento
Sustentável para a Região de Santa Maria”;
– Nº 86, de 2009 (MSF 284/2009), que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de
crédito externo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, com garantia da União,
no valor de até quarenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, destinada ao financiamento do “Projeto de Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão
Fiscal do Estado – PROFORT-SEF”;
– Nº 87, de 2009 (MSF 285/2009), que autoriza o
Estado de Alagoas a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da União, com
o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento(BIRD), no valor de até cento e noventa e cinco milhões, quatrocentos e
cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América;
– Nº 88, de 2009 (MSF 286/2009), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo, no valor de até cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos
da América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID;
– Nº 89, de 2009 (MSF 287/2009), que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da União, com o
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Banco Interamericano de Desenvolvimento, no
valor de até dez milhões de dólares dos Estados
Unidos da América;
– Nº 90, de 2009 (MSF 288/2009), que autoriza o Município de Maringá (PR) a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até treze milhões de dólares
dos Estados Unidos da América;
– Nº 91, de 2009 (MSF 289/2009), que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até quatro milhões de
dólares dos Estados Unidos da América;
– Nº 92, de 2009 (MSF 292/2009), que autoriza a Prefeitura de Manaus a contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até cinquenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América; e
– Nº 93, de 2009 (MSF 293/2009), que autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até
cem milhões de dólares dos Estados Unidos da
América;
– Nº 94, de 2009 (MSF 294/2009), que autoriza a
Prefeitura de Rio Grande (RS) a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até oito
milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos
da América; e
– Nº 95, de 2009 (MSF 295/2009), que autoriza o
Município de Fortaleza, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até trinta e
três milhões e sessenta e seis mil dólares dos
Estados Unidos da América, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa
Integrado de Políticas Públicas de Juventude de
Fortaleza”.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 1.674, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal e
de acordo com as tradições da Casa, a inserção em Ata de Voto de Aplauso a Cássio Roberto de Almeida Romano, diretor
da Casa do Brasil em Madri, na Espanha,
pela conquista do Prêmio Brasil 2009, na
categoria Cultura, concedido pela Câmara
de Comércio Brasil-Espanha.
Justificação
Cássio Roberto de Almeida Romano é diretor,
há 13 anos, da Casa do Brasil na capital espanhola.
Hoje à noite, em homenagem mais do que merecida,
ele recebe, em nome da instituição que dirige, o Prêmio Brasil 2009, com o qual foi agraciado na categoria
Cultura. Trata-se de galardão que a respeitada e ativa
Câmara de Comércio Brasil-Espanha concede, anualmente, a pessoas e instituições que se destacam por
sua atuação no desenvolvimento das relações comerciais, culturais e sociais entre empresas e empresários
dos dois países.
A Casa do Brasil é uma tradicional instituição brasileira que o saudoso presidente Juscelino Kubitschek
decidiu criar em Madri para amparar os estudantes brasileiros que lá viviam quando ele assumiu o governo.
Engenheiro civil de origem potiguar, Cássio Romano,
como se tornou mais conhecido, fez por merecer o troféu
em vista da competente ação que vem desenvolvendo,
à frente daquela instituição, no sentido de consolidar e
ampliar o papel que ela exerce na Espanha, muito mais
do que sua função original, de abrigo para estudantes,
como polo irradiador da cultura brasileira.
Na, Cássio Romano vem conseguindo sucesso
em uma tarefa difícil até por se encontrar na pátria de
Cervantes, Garcia Lorca, Miró, Dali, Picasso, Gaudí,
Carreras e tantos outros nomes consagrados mundialmente como referências culturais: a tarefa de cada vez
mais difundir, projetar e tornar admirada e respeitada
a cultura brasileira entre os espanhóis. Mais que isso,
com esse trabalho, estreitar as relações entre os dois
povos. Nas instalações da Casa do Brasil, as artes
plásticas, o cinema, a literatura, a cultura brasileira de
maneira geral, têm presença permanente.
Os cursos de Língua Portuguesa que a Casa
do Brasil oferece a estrangeiros, em seis níveis, do
básico ao avançado, são, desde 2004, reconhecidos
pelo Ministério da Educação do Brasil. A instituição
dispõe de nove professores, todos brasileiros. Cerca
de mil espanhóis e cidadãos de outras nacionalidades
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já concluíram aqueles cursos. E muitos outros antes,
entre 1991 e 2004, quando os cursos eram ministrados
mediante convênio com a Universidade de São Paulo,
que aplicava as provas. Aqueles cursos conquistaram
tal credibilidade que a respeitada Universidad Complutense de Madrid os aceita como crédito universitário
para seus alunos que os freq entem.
Também na área esportiva, graças particularmente à orientação adotada por Cássio Romano, a Casa
do Brasil converteu-se em referência. Ela não só abriga atletas em trânsito como tornou-se habitual ponto
de encontro entre atletas brasileiros das mais diversas
modalidades em passagem pelo país e daqueles que
residem na Espanha, principalmente os futebolistas.
O aspecto mais impressionante, no entanto, do
importante trabalho de difusão cultural e promoção do
nome e do conceito do nosso país desenvolvido pela
Casa do Brasil é o seu custo. Aquele trabalho tem o
entusiástico apoio do nosso embaixador em Madrid,
o diplomata Paulo César de Oliveira Campos. Mas o
Governo do Brasil simplesmente não dispende um
único centavo na manutenção da Casa ou no patrocínio dos seus eventos. Para não se dizer que o custo
é rigorosamente zero, o governo proporciona uma irrisória complementação do salário de seu diretor, de
apenas 1.600 dólares. Isso desde o início do governo
Collor, quando foi suspensa a única ajuda que o governo proporcionava. E que, quando muito, chegava
a 20 mil dólares anuais, na forma de subvenção para
eventos culturais.
Órfã de qualquer ajuda por parte de quem teria o
dever e todo interesse em ajudá-la, que seria o nosso
governo, a Casa do Brasil buscou o caminho da autogestão, que Cássio Romano ampliou e consolidou. A
Casa do Brasil simplesmente vem administrando, com
talento e responsabilidade, os recursos que arrecada
com os cursos que promove, o patrocínio dos eventos
que realiza e a locação de seus 124 apartamentos,
ocupados por universitários ou pesquisadores, brasileiros e também de outros países.
O sucesso administrativo da Casa do Brasil não
deixa de ser um belo exemplo de competência, seriedade e respeito aos recursos públicos. Principalmente
nesses tempos que vivemos, de prodigalidade, com
frequentes indícios de malversação, na abertura escancarada dos cofres públicos a entidades ou eventos de
legalidade ou interesse extremamente discutíveis.
É por tudo isso e particularmente por esse caráter exemplar do trabalho realizado que, com muito
orgulho e com a certeza de estar fazendo justiça, proponho este Voto de Aplauso à Casa do Brasil, na pessoa de seu diretor Cássio Romano, pela conquista do
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merecido Prêmio Brasil 2009 concedido pela Câmara
do Comércio Brasil-Espanha.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
( Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Os requerimentos lidos vão à publicação e serão
encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Oficio n 0197/2009-CI
Brasília, 11 de dezembro de 2009.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião
realizada no dia 26 de novembro do ano em curso,
o Ato n 2 – CI, de 2009, que “Disciplina as datas e
horários das reuniões da Comissão de Serviços de
Infraestrutura.”
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência para
conhecimento desta Casa Legislativa e posterior publicação no Diário do Senado Federal, do Ato n 2-CI,
de 2009, conforme preceitua o art. 412, inciso XII, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
ATO N 2, DE 2009 – CI
Disciplina as datas e horários das reuniões da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal resolve:
Art. 1º Até que seja alterado por Resolução o art.
107, inciso I, alínea b do Regimento Interno do Senado
Federal, a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI)
reunir-se-á semanalmente durante a sessão legislativa
ordinária, para fins deliberativos e demais atividades
regimentais e ordinárias que lhe competem, às quintasfeiras, às oito horas e trinta minutos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudica a realização de eventual reunião ordinária no dia
e hora previstos no Regimento Interno.
Art. 2 Nos termos regimentais, especialmente o
art. – 107, inciso II do Regimento Interno, e a critério do
Presidente da Comissão, poderá ser convocada reunião extraordinária em dia e hora distintos dos previstos
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no art. 1 , para deliberação de proposições e demais
atividades de competência da Comissão.
Art. 3 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2009. –
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão
de Serviços de Infraestrutura.
Oficio n 367/2009
Brasília, 16 de dezembro de 2009.
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Presidência do Senado Federal representante desta Casa para participar
da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP 15), em Copenhague, no período de
7 a 18 de dezembro de 2009, conforme Requerimento n 1.595, de 2009, venho informar que, por motivos
particulares, encontro-me impossibilitado de cumprir
esta honrosa e relevante missão internacional.
Aproveito o ensejo para agradecer ao ilustre Presidente pela iniciativa, presteza e reconhecimento de
Vossa Excelência na indicação de meu nome para o
referido evento.
Cordialmente, – Senador Fernando Collor
Ofício n 033/2009-LUTZ
Brasília, 15 de dezembro de 2009.
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa
Excelência que o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz, em reunião ocorrida hoje, após apreciar
os 31 (trinta e um) currículos com indicações ao Prêmio, escolheu as 05 (cinco) personalidades que serão
agraciadas com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz
em sua 9ª Premiação. São elas:
s ,ECI "RANDâO DA 3ILVA
s -ARIA !UGUSTA 4IBIRIÀÖ -IRANDA
s #LEUZA 0EREIRA DO .ASCIMENTO
s !NDR£A -ACIEL 0ACHÖ
s #LARA 0ERELBERG 3TEINBERG
Comunico, ainda, que o Conselho deliberou prestar homenagem in memoriam à Sra. Fani Lerner e
homenagem especial à Sra. Maria Lígia de Borges
Garcia.
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência a expressão do meu apreço e distinta consideração.
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Senador Marco Maciel, Presidente do Conselho
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Luti.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Os ofícios lidos serão publicados.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 571, DE 2009
Altera o art. 285 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (C digo de
Processo Penal), para que o mandado de
prisão identifique com exatidão a pessoa
que deve ser presa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 285 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 285. ..............................................
§ 1º O mandado de prisão:
a) será lavrado pelo escrivão e assinado
pela autoridade;
b) designará, de forma inequívoca, a
pessoa que tiver de ser presa, por seu nome
completo, alcunha ou sinais característicos e,
sempre que possível, nome da mãe e números da carteira de identidade e da inscrição no
cadastro de pessoa física (CPF);
c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;
d) declarará o valor da fiança arbitrada,
quando afiançável a infração;
e) será dirigido a quem tiver qualidade
para dar-lhe execução.
§ 2º Se a autoridade policial prender pessoa diversa da que deveria ser presa, não
tendo observado, quando poderia fazê-lo, o
procedimento de identificação constante da
segunda parte da alínea b do § 1º deste artigo, incorrerá no crime descrito no art. 350 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal).” (NR)
Justificação
No Brasil, tem sido frequente a prisão indevida
de pessoa que tem o mesmo nome da que deveria
ser presa. Há, sabidamente, milhares de homônimos,
induzindo a erro as autoridades policiais e gerando
situações de inegável constrangimento para a pessoa
que é presa por engano.
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A despeito da indenização por danos materiais
e morais cabível no caso concreto, entendemos que
os mandados de prisão devem descrever com a maior
exatidão possível a pessoa a ser presa.
Em vista disso, apresentamos este projeto, que
altera o art. 285 do Código de Processo Penal (CPP),
para estabelecer que o mandado de prisão deve conter,
sempre que possível, o nome da mãe e os números
da carteira de identidade e da inscrição no cadastro
de pessoas físicas (CPF). Além disso, o projeto dispõe
que, se da falta de observância desse procedimento
resultar a prisão de pessoa diversa da que deveria ser
presa, a autoridade policial incorrerá nas penas do art.
350 do Código Penal, que tipifica o crime de exercício
arbitrário ou abuso de poder.
Certos de que a alteração proposta contribuirá
efetivamente para o aperfeiçoamento da lei, pedimos
os votos dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLA ÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
O Presidente da República, usando da atribuição
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este
Código aos processos referidos nos nos. IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem
de modo diverso.
T TULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provis ria
CAP TULO I
Disposições Gerais
Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará
expedir o respectivo mandado.
Parágrafo único. O mandado de prisão:
a) será lavrado pelo escrivão e assinado
pela autoridade;
b) designará a pessoa, que tiver de ser
presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;
d) declarará o valor da fiança arbitrada,
quando afiançável a infração;
e) será dirigido a quem tiver qualidade
para dar-lhe execução.
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DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
Exercício arbitrário ou abuso de poder
Art. 350 – Ordenar ou executar medida privativa
de liberdade individual, sem as formalidades legais ou
com abuso de poder:
Pena – detenção, de um mês a um ano.
Parágrafo único – Na mesma pena incorre o funcionário que:
I – ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão,
ou a estabelecimento destinado a execução de pena
privativa de liberdade ou de medida de segurança;
II – prolonga a execução de pena ou de medida
de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno
ou de executar imediatamente a ordem de liberdade;
III – submete pessoa que está sob sua guarda
ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;
IV – efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.
( Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 572, DE 2009
Acrescenta o inciso XII ao artigo 48,
da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
que Estabelece diretrizes nacionais para
o saneamento básico , com o objetivo de
estabelecer prioridade nas políticas e ações
públicas habitacionais da União ao cidadão que perdeu o seu im vel residencial
em virtude de enchentes e alagamentos
urbanos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O artigo 48, da Lei nº 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, passa a vigorar acrescido do XII, com
a seguinte redação:
Art. 48. A União, no estabelecimento de
sua política de saneamento básico, observará
as seguintes diretrizes:
..............................................................
XII – o cidadão que perdeu sua casa residencial em razão de enchente, alagamento,
transbordamento ou qualquer evento natural
urbano do gênero, terá prioridade nas políticas
e ações públicas habitacionais da União.
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Art. 2º. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação.
Sala das Sessões, – Senador Romeu Tuma.
Justificação
Todos os anos, principalmente na estação das
chuvas, somos surpreendidos pelo noticiário de tragédias urbanas ocorridas nas principais cidades brasileiras motivadas por enchentes, alagamentos, transbordamentos de córregos, rios e outros cursos de água
que atingem as regiões periféricas de nossos centros
urbanos.
O Jornal O Estado de São Paulo noticiou que o
Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da
Prefeitura de São Paulo, em 12 (doze) dias, registrou
196 (centro e noventa e seis) alagamentos na capital
paulista.
A tragédia se repete nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul,
dentre outros Estados brasileiros.
Milhares de brasileiros humildes, moradores das
regiões periféricas, consideradas áreas de risco, são
atingidos diretamente pela tragédia com a perda total
de seus imóveis residenciais.
Os poderes públicos municipal, estadual e federal
se esquivam de suas responsabilidades na tragédia e
acusam-se entre si.
A presente proposição tem o objetivo único de
acrescentar ao artigo 48, da Lei nº 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, determinado inciso que possibilite ao
cidadão que perdeu sua casa residencial em razão de
enchente, alagamento, transbordamento ou qualquer
evento natural urbano do gênero, ter prioridade nas
políticas e ações públicas habitacionais da União.
Nesse sentido, a União poderá priorizar o atendimento
das vítimas das referidas tragédias em programas habitacionais de financiamento tipo “Minha Casa, minha Vida”.
Esperando merecer o acolhimento de meus eminentes pares do Senado da República e da Câmara
dos Deputados é que submeto a presente proposição
ao conhecimento do Congresso Nacional.
LEGISLA ÃO CITADA
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.
Mensagem de Veto
Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico altera as Leis nos 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993,
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 revoga a
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978 e dá
outras providências.
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O Presidente da república Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

inclusive no que se refere ao financiamento,
com o saneamento básico.
..............................................................

..............................................................
Art. 48. A União, no estabelecimento de
sua política de saneamento básico, observará
as seguintes diretrizes:
I – prioridade para as ações que promovam a eq idade social e territorial no acesso
ao saneamento básico;
II – aplicação dos recursos financeiros
por ela administrados de modo a promover
o desenvolvimento sustentável, a eficiência
e a eficácia;
III – estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;
IV – utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas
ações de saneamento básico;
V – melhoria da qualidade de vida e das
condições ambientais e de saúde pública;
VI – colaboração para o desenvolvimento
urbano e regional;
VII – garantia de meios adequados para
o atendimento da população rural dispersa,
inclusive mediante a utilização de soluções
compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares;
VIII – fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias
apropriadas e à difusão dos conhecimentos
gerados;
IX – adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como nível de renda e cobertura,
grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários,
epidemiológicos e ambientais;
X – adoção da bacia hidrográfica como
unidade de referência para o planejamento
de suas ações;
XI – estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios,
mediante mecanismos de cooperação entre
entes federados.
Parágrafo único. As políticas e ações da
União de desenvolvimento urbano e regional,
de habitação, de combate e erradicação da
pobreza, de proteção ambiental, de promoção
da saúde e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida
devem considerar a necessária articulação,

( Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos
às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Convido, como orador inscrito, a fazer uso da
tribuna...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Pois não.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Gostaria de pedir minha inscrição para falar pela Liderança do PDT, se possível,
logo após o primeiro orador inscrito, pois participo da
CAE e estamos tendo reunião lá.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Pois não. Será atendido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Estou inscrito para uma comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Será atendido, Senador Paim.
Senador Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição pela Liderança do PSDB, ainda neste Período do
Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Será atendido também, na forma regimental.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti,
pelo tempo regimental de dez minutos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Peço uma tolerância. Sr. Presidente. O Regimento tem de ser muito bem tratado, bem cuidado,
mas V.Exª pode me dar uns segundinhos de tolerância. Agradecerei. Quando vejo aquele painel aceso, já
marco contagem regressiva de foguete e perco minha
noção do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Com certeza.
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer referência a uma matéria que saiu na Folha de S.Paulo:
“Empresário de Comunicação é Morto a Tiros”.
Esse é um tema, Sr. Presidente, que me atinge
muito, porque nós, há exatamente 25 anos, perdemos, em nossas empresas, o Vice-Presidente Paulo
Brandão Cavalcanti Filho, que foi metralhado à porta
da empresa no momento em que o sistema de comunicação Correio da Paraíba denunciava corrupções
no Estado. Então, da mesma forma, esse empresário
de comunicação – eu não sei as razões –, o radialista
José Givanildo Vieira, de 40 anos, foi assassinado a
tiros, anteontem, em Bezerros, que fica a 100 Km de
Recife. Ele possuía uma rádio, a Bezerros FM, e um
jornal chamado Folha do Agreste.
Então, vem o meu registro de pêsames à família
e aos companheiros que fazem a imprensa nessa região do agreste de Pernambuco. Eu sou Senador pelo
Estado da Paraíba, mas minhas raízes, minha origem
é pernambucana, razão pela qual faço este registro
desta tribuna.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cinquenta
anos é sempre uma idade bastante emblemática. Na
cronologia humana, o cinquentenário significa uma
nova percepção de vida, mais maturidade, equilíbrio
e experiência.
É um momento de re exão, da realização de um
balanço sobre nossas conquistas e aspirações diante
da vida.
Assim acontece, de forma similar, com as instituições.
Uma empresa ou órgão cinquentenário nos impõe
a solidez de sua marca, a confiança em seus propósitos e a força de sua missão institucional, perpassando
mais de cinco décadas.
Não tenho dúvidas de que a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), no momento
em que celebra a passagem dos 50 anos de sua criação, encaixa-se nessa definição.
Fruto da mente privilegiada do professor Celso
Furtado e do gênio político de JK, a Sudene nasceu sob
o signo da esperança de corrigir as graves disparidades
regionais que acometem o nosso País, especialmente
no caso da Região Nordeste do Brasil.
As fortes estiagens, aliadas a um arraigado desprezo histórico pelas suas potencialidades produtivas,
não davam muitas esperanças de desenvolvimento
para a região.
Até a década de 50, praticamente inexistiam políticas governamentais articuladas e planejadas para
a recuperação de seu atraso socioeconômico.
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Tais medidas restringiam-se às aberturas de poços e outros paliativos.
Faltava, portanto, um pensamento planificador
verdadeiro, um conjunto de ações que, integrando
uma estratégia maior de geração de renda e emprego,
organizasse uma gradual e sólida revolução produtiva
no Nordeste.
A seca não podia mais ser o pretexto perene
para a estagnação.
A racionalidade humana já detinha todas as ferramentas para suplantá-la.
Foi movido por esse espírito que se deu o casamento do ímpeto criador de JK e o rigor científico do
autor de “Formação Econômica do Brasil”.
Até por ser estudioso das raízes brasileiras de
nosso subdesenvolvimento, Furtado tinha a exata noção
de que só o planejamento criterioso podia retirar a Região, que conhecia tão bem, do ostracismo econômico
ao qual fora condenada sem direito à defesa.
Em 1959, então, já no final do mandato de JK,
nascia a Sudene e, com ela, a esperança de um nova
era de oportunidades e ressurreição da economia
nordestina, absolutamente defasada em relação aos
centros econômicos do País.
As dificuldades eram de igual monta, mas Celso
Furtado sabia que, com um rigoroso plano de ações,
havia chance de suplantá-las.
Pensar Nordeste, essa foi a grande idéia do economista Celso Furtado.
Não havia à época um órgão que, na verdade,
se dedicasse a pensar o Nordeste, pensar o Nordeste
como um todo, recriar uma mentalidade empreendedora e empresarial que o Nordeste possuía no início
do século.
Se nós analisarmos, Sr. Presidente, o desenvolvimento do Nordeste na mudança do século XIX
para o século XX, verificaremos que havia uma pujança empresarial, havia uma mentalidade empresarial.
Grandes grupos nacionais foram gerados no Nordeste
exatamente no início do Século XX: Grupo Lundgren,
Grupo Bezerra de Mello, Grupo Batista da Silva, Grupo
Votorantim. Sim, Grupo Votorantim, cuja origem foi em
Pernambuco. José Ermírio de Moraes era pernambucano, como sabe o nobre Senador Jarbas Vasconcelos,
pernambucano e estimado colega neste plenário.
Na verdade, o que aconteceu foi que, entre os
anos 50 e 60, a mudança da geração de pensadores,
de empresários de Pernambuco, do Nordeste, não foi
treinada para que a segunda geração os sucedessem
de forma conveniente. E cito casos nos quais a culpa
não é exatamente dos gestores em si, das famílias
empresariais em si. Cito o caso, nobre Presidente,
do IAA.
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O IAA, por exemplo, treinava as empresas e as
forçava – pasmem – a não terem departamento comercial. Você não poderia vender seu produto. Era uma
empresa que nascia, a agroindústria nordestina, sem
poder comercializar, porque toda comercialização estava direcionada para cotas prefixadas pelo IAA, que
comprava todas essas cotas. Então, foi uma geração
que nasceu algemada a um sistema estatal, no qual o
açúcar que era desviado tinha até o apelido de barriga
branca, mas, na verdade, isso criou toda uma geração
que se formou sem ter a mínima noção do que é o departamento comercial de uma empresa.
Essa cultura que, na verdade, existia latente na
Região Nordeste foi o grande foco de visão do pensador e economista Celso Furtado.
Foi criada a Sudene. A primeira fase da Sudene
foi extremamente rica, porque tinha nos seus departamentos o objetivo de pensar o Nordeste.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Peço a V. Exª que seja pródigo.
Então, nessa primeira fase a Sudene foi extremamente rica. Depois, a Sudene foi aprimorada, foram modificados os sistemas 3418 que imperava no
início e passou para o Sistema Finor, que aprimorou
o uxo de recursos e facilitou a captação de recursos
por parte das empresas que, no Nordeste, estavam
sendo implantadas.
O Nordeste, então, volta a criar, ou, diria, recriar
grandes grupos. Foram criados, por exemplo, Sr. Presidente, o Grupo Coteminas, do nobre Vice-Presidente
da República, José Alencar. O Grupo Coteminas nasceu, e hoje é pujante, graças aos incentivos fiscais da
região Nordeste; começou em Minas, no interior de
Minas, hoje se espraia por toda a região Nordeste,
tem grandes empresas, grandes empreendimentos
em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em todo
o Nordeste.
Pontes Hotéis, também uma cadeia de hotéis
que foi gerada e criada baseada fundamentalmente
em bons projetos da Sudene.
Grupo Moura, das baterias Moura, temos uma
infinidade. O nobre Senador Claudino, meu companheiro do vizinho Piauí, mas de origem pernambucana,
acompanhou a geração do nosso Senador, acompanhou exatamente o que se passa. E o Piauí é testemunha de quão bons projetos, o que proporcionou
o pai de V. Exª, sem dúvida, assistiu e participou do
novo surgimento de uma nova região, da pujança de
uma nova região.
Então, essa mentalidade do Nordeste é que é o
intangível imensurável. Quando se fala em desenvol-
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vimento do Nordeste, quando se fala em incentivos
fiscais, quando se fala em Sudene, tem de se verificar
o valor extraordinário que foi dar ao Nordeste a capacidade de gerar esses grupos empresariais.
O Nordeste, então, evolui e cria competitividades.
As taxas de insucesso, motivadas por esses projetos
que eventualmente possam estar interrompidos, estão
abaixo de qualquer média em programas mundiais de
desenvolvimento. Se pegar o Plano Marshall, qualquer
outro plano, os planos de desenvolvimento do mundo
todo, vão encontrar taxas de insucessos bem maiores
do que aconteceram na região Nordeste.
Outras regiões econômicas brasileiras, exatamente incomodadas com a nova competitividade do Norte,
em função da Sudam, e do Nordeste, em função da
Sudene, começaram a gerar campanhas difamatórias
contra a Sudene e contra a Sudam. Isso não aconteceu
de graça, Sr. Presidente. Isso aconteceu exatamente
em função de uma série de fatores que levaram a ter
uma reação econômica em função da nova competitividade do Nordeste.
Acontece, então, o lamentável equívoco que foi
confundir um órgão de planejamento, que foi regional,
que foi a imagem e o pensamento criado por Celso Furtado, com algumas pontuais falhas de um departamento
de incentivos fiscais, que é um dos departamentos de
um órgão que se referia à Sudene. Então, o pequeno,
na verdade, Sr. Presidente, arrastou o grande. O pequeno problema fez com que problemas pontuais de
fácil solução burocrática e política dessem espaço ao
fechamento da Sudene em 2001.
Esse, Sr. Presidente, foi o maior erro histórico
para com a economia do Nordeste. Percebendo o erro,
então, vamos recriar a Sudene. Todos se acostam no
sentido da recriação da Sudene, da revitalização da
Sudene, de soerguer uma nova Sudene. Esse conceito de recriação foi correto na sua proposta, porém, a
operação em si foi realizada de forma insuficiente.
Sr. Presidente, esse novo modelo foi aprovado
por unanimidade pelo Congresso Nacional. É bom lembrarmos que a Sudene foi recriada com a unanimidade
dos votos do Senado, pela unanimidade dos votos da
Câmara. Esse projeto da sua recriação foi concebido
de forma correta, mas lamentavelmente recebeu vetos
e teve – desculpe o termo – a sua castração. A Sudene
nasceu, foi recriada sem ter recursos, efetivamente; e
sem ter o seu Conselho Deliberativo a autonomia que
tinha antes.
Não adianta recriar um órgão sem dar ao mesmo
a musculatura financeira necessária. Cria-se um órgão
e se ele nasce com deficiências, faz-se necessário o
reforço financeiro, como é o caso da Sudene.
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A posição, hoje, da Sudene, Sr. Presidente, é fragilizada. Aqueles vetos aos projetos, que nunca foram
votados pelo Congresso Nacional, lamentavelmente,
foram vetos do Poder Executivo que nunca foram derrubados por esta Casa e que tanto mal proporcionaram
ao conceito da recriação da Sudene.
A Sudene, sem dúvida, foi o maior indutor de
desenvolvimento da região na história econômica do
Brasil. A mídia, hoje, passados mais de oito anos do
seu funcionamento, registra que a economia brasileira
cresce graças ao desenvolvimento do Nordeste.
Todos os jornais desta semana reportavam que
o Nordeste cresce e o Brasil cresce arrastado pelo
desenvolvimento do Nordeste. Não pode haver o não
reconhecimento de que foi a Sudene a responsável
pelo DNA desse desenvolvimento regional. O Nordeste
tem que exigir uma Sudene forte, livre, com planejamento próprio.
O Brasil tem uma dívida histórica para com a
nossa região, fundamentalmente para com os quadros
de funcionários da Sudene, Sr. Presidente. Lamentavelmente, depois de passada toda essa história, ficou
uma imagem de difamação indevida para com os funcionários e o quadro de funcionários que geraram todo
esse desenvolvimento que hoje...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Estou concluindo, Sr. Presidente. O tema é muito
importante para a nossa região.
Foram eles, esses funcionários, que, à custa de
criatividade, espírito público, sangue regional, com o seu
trabalho, deram ao Nordeste a sua condição atual.
Nesse sentido, meus nobres colegas, vejo ainda na Sudene a potencialidade de um ator relevante,
sim, para a construção de mecanismos de fomento
para o desenvolvimento nacional. Mas uma Sudene
altiva, reformulada, “rediviva” pela recuperação dos
princípios “furtadianos” que a conceberam. Uma Sudene que tenha autodeterminação do seu Conselho
Deliberativo.
Os males que acometeram no passado devem
servir de parâmetros para a reconfiguração do seu
papel.
É óbvio que as condições atuais são outras, mas
a sua missão institucional basilar continua irretocável:
formular e aplicar um plano de ação para a busca do
desenvolvimento de toda a região.
Para concluir, Sr. Presidente, sua recriação efetiva
e verdadeira ainda não ocorreu, ainda não há clareza sob a sua gestão operacional. Sem o Finor não se
sabe quais serão os seus recursos. Nem o Plano de
Cargos e Salários do órgão foi aprovado.
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Assim, Sr. Presidente, seu renascimento representa, até o momento, uma mera homenagem formal
à sua história, um monumento a seus criadores.
Precisamos, sim, que esta Sudene “rediviva”
ganhe mais do status e personalidade jurídicas. Necessitamos que ela readquira, com os seus contornos
iniciais, a função de catalisador econômico de nossa
região, ainda castigada pela indiferença brutal das estatísticas oficiais.
No seu aniversário de 50 anos, portanto, o povo
do Nordeste saúda e celebra a festiva data, da mesma forma que aguarda, ansiosamente, pelo retorno de
seus antigos, porém atuais, ideais, desejando que seus
próximos 50 anos sejam do mais profícuo e absoluto
desenvolvimento e reconhecimento.
Sr. Presidente, agradeço a atenção e o tempo,
pedindo desculpas aos nobres companheiros por ter
me estendido. Na verdade, este tema do fortalecimento
da Sudene tem que ser uma tribuna sempre presente
nesta Casa. V. Exª, que tem um irmão que foi grande
servidor da Sudene, Paulo de Tarso, é testemunha, e
V. Exª, como Governador, também é testemunha do
potencial que foi a Sudene e do potencial que ainda existe para soerguermos a Sudene da forma que
ela merece, com seu planejamento próprio, com sua
maior autonomia e, fundamentalmente, com recursos
financeiros para proporcionar o que ela proporcionou
ao Nordeste e que, hoje, agiganta o desenvolvimento
econômico do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Cavalcanti, o Sr. Sadi Cassol deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Roberto Cavalcanti fazendo uma homenagem aos 50 anos da Sudene, criada
por Celso Furtado e Juscelino Kubitschek.
E, agora, alternando, vamos chamar um Líder, que
é o Osmar Dias e, em seguida, um orador inscrito, o
Senador Jarbas Vasconcelos, também do Nordeste.
Senador Osmar Dias, V. Exª fala como Líder do
PDT do Estado do Paraná e, hoje, do Brasil.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srs.
Senadores, volto a um assunto que tratei desta tribuna,
na semana passada. No dia 6 deste mês, ocorreu um
jogo de futebol no campo do Coritiba, o Couto Pereira,
entre o Coritiba e o Fluminense. Naquele jogo, o Coritiba precisava ganhar para permanecer na primeira
divisão. No entanto, o Fluminense conseguiu empatar
– e teria caído se perdesse o jogo. Como empatou, caiu
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o Coritiba para a segunda divisão. Enquanto se desenrolava o jogo, a torcida do Coritiba – quem foi lá para
torcer pelo Coritiba estava torcendo, sofrendo com o
time, no desespero de ver o time se manter na primeira divisão, o que não ocorreu –, a torcida verdadeira
do Coritiba sofreu, sofreu muito como qualquer outra
torcida de qualquer outro time teria sofrido também.
O que aconteceu ao final do jogo o Brasil e o mundo
inteiro tomaram conhecimento. Dezenas de vândalos
invadiram o campo para agredir a polícia, agredir jogadores, dirigentes, e aquilo que se viu foi, realmente,
um ato criminoso praticado contra as pessoas que ali
estavam e contra a instituição Coritiba, que tem 100
anos. Está no ano do seu centenário e, logo no ano do
seu centenário, cai para a segunda divisão e assiste a
algumas pessoas que não têm nada a ver com a instituição, que não têm nada a ver com a grande maioria
da torcida do Coritiba, invadirem o campo, e cometendo aqueles delitos e, agora, já estão sendo punidos
também. Daqueles, 17 já estão presos, e eu torço para
que todos sejam presos e rigorosamente punidos. Essa
é a primeira parte que gostaria de dizer.
Mas, hoje, conversei com o Senador Jarbas Vasconcelos lá na Comissão de Constituição e Justiça e
pedi-lhe autorização para citar aqui o nosso diálogo.
O Senador me disse: “Por que o Superior Tribunal de
Justiça Desportivo fica no Rio de Janeiro, se todos os
tribunais ficam em Brasília ”
Chamou-me a atenção essa tese, levantada pelo
Senador Jarbas Vasconcelos, de que, de repente, os
times de outros Estados acabam sofrendo injustiças,
porque ali estão juízes que, afinal de contas, são torcedores dos times que estão no Rio de Janeiro – torcedores do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do
Vasco –, que evidentemente não têm nada a ver com
isso. Mas, na verdade, há exemplos de julgamentos,
feitos pelo STJD, que são tendenciosos.
E o Coritiba recebeu uma punição por aqueles
fatos ocorridos no dia 6, que tem de ser comparada
com outros eventos. O Coritiba teve 30 dias de jogos
em que o seu campo não pode mais mandar os jogos
do campeonato nacional, só do campeonato paranaense.
Aí já fica, Senador Jarbas Vasconcelos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: se a questão é
segurança, e o Coritiba não pode mandar os jogos,
no seu campo, do campeonato brasileiro, do campeonato nacional, por que pode mandar do campeonato
paranaense
Então, a torcida que ficaria insegura no campeonato brasileiro vai ficar segura no campeonato paranaense Esse é o primeiro absurdo da ridícula decisão
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do STJD, que precisa ser revista. E nós, como paranaenses, vamos defender isso.
Não sou torcedor do Coritiba e já disse isso aqui.
Se fosse o Atlético, faria a mesma coisa, como fiz, aliás,
em 1997. E quero que V. Exª preste atenção no que
aconteceu em 1997.
Em 1997, o Atlético Paranaense estava sendo
rebaixado para a segunda divisão por irregularidades
praticadas pelos seus dirigentes. Aliás, o time ficaria
suspenso – não seria rebaixado – por um ano e não
poderia disputar o campeonato brasileiro e quem subiria
seria o Fluminense, que estava na segunda divisão. O
STJD tomou uma decisão de suspender o Atlético por
um ano e não permitir, portanto, que ele participasse
do campeonato brasileiro. Com isso, o Fluminense seria beneficiado. Mais uma vez, o STJD.
Pois bem. Agora, o STJD pune o Coritiba. Naquela
oportunidade, eu vim aqui e defendi o Atlético. Fomos
à CBF defendendo o Atlético Paranaense, porque é
uma instituição paranaense, e conseguimos reverter
a decisão do STJD. Agora é a vez de defendermos o
Coritiba. Se fosse o Paraná, eu defenderia do mesmo
jeito. Se fosse o Grêmio de Maringá, que, aliás, é o
meu time, mas já não está mais na primeira nem na
segunda divisão, eu defenderia do mesmo jeito.
Eu, ouvindo o Senador Jarbas Vasconcelos, que,
sempre com toda a seriedade, conversa sobre temas
que realmente importam às pessoas, ele me disse:
“Amanhã, pode ser o Sport, pode ser o Náutico, pode
ser o Santa Cruz; amanhã, pode ser o Cruzeiro, pode
ser o Atlético Mineiro, porque o STJD no Rio de Janeiro é um absurdo”.
Então, eu pedi, agora há pouco, um estudo à
Consultoria do Senado e gostaria de ter a companhia
do Senador Jarbas Vasconcelos e de todos aqueles
Senadores que entendem que o STJD tem que mudar para Brasília, porque aqui o campo é neutro; aqui,
como todos os tribunais superiores, ele vai funcionar
para agir com justiça, para decidir com justiça, e não
praticar injustiça, como praticou agora.
Eu quero lembrar, antes de dar o aparte a V. Exª,
do ocorrido no campeonato de 2000, quando, em São
Januário, o Vasco disputava uma partida com o São
Caetano, no dia 30 de dezembro. O alambrado caiu,
duzentas pessoas ficaram feridas, o campo foi invadido. As pessoas estavam com medo e invadiram o
campo. Aquilo é ou não insegurança para jogadores e
torcedores Aquilo é muita insegurança
Pois o Vasco da Gama conseguiu que o STJD
não desse um jogo de suspensão, uma multa, e marcou o jogo – o jogo estava nos primeiros 23 minutos
do primeiro tempo – para o dia 18 de janeiro. O jogo
foi realizado no mesmo estádio e o Vasco foi campeão
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ganhando de 3 a 1 do São Caetano. Que poder tem o
Vasco Que pouco poder tem o Coritiba junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva Temos que rever.
Tem que mudar o tribunal para cá e o tribunal
tem que rever essa punição ao Coritiba, porque ele
vai ficar mais de um ano sem poder mandar jogos. E
um estádio centenário, um estádio que é, sem dúvida
nenhuma, um dos ícones da cidade de Curitiba, do
Paraná. E ouço até bobagens sendo ditas por pessoas respeitadas, como: “Ah, mas será que a Copa pode
ser realizada em Curitiba, no Paraná ”
Querem agora punir os paranaenses. Já estão
punindo a torcida do Coritiba, que não vai poder assistir
aos jogos do seu time em casa, e o Coritiba, porque,
não jogando em casa, vai ficar em desvantagem em
relação aos outros times. Temos de agir. Como paranaense, vou levar isso às últimas consequências.
Concedo, com muita honra, o aparte a V. Exª,
Senador Jarbas, que me chamou a atenção para este
fato.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com
revisão do aparteante.) – Senador Osmar Dias, V. Exª
tem todo o nosso apoio e a nossa solidariedade. Não
é de hoje que isso acontece com relação ao Superior
Tribunal de Justiça Desportiva no Brasil. O Náutico
seria vítima disso no ano passado – não sou torcedor
do Náutico, mas do Sport Clube do Recife – apenas
porque o Náutico estava jogando com o Botafogo no
estádio do A itos no Recife e alguns jogadores se
desentenderam, a polícia prendeu um jogador e, de
imediato, um tal de Schmidt, do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, entrou no ar e disse que o Náutico seria severamente punido. Ele jamais diria isso ao
Botafogo, ao Fluminense, ao Vasco e ao Flamengo,
porque são times sediados no Rio de Janeiro. É inconcebível a CBF, com o Dr. Ricardo há muitos e muitos
anos à sua frente, deixar o Tribunal no Rio de Janeiro
julgando os quatro grandes clubes do Rio: Flamengo,
Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Isso ocorre com um clube que V. Exª com muita competência
já descreveu, mas eu acrescentaria que foi inclusive
campeão nacional.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É verdade.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Que
tem um campeonato nacional e está completando 100
anos. A pena imposta ao Coritiba é exorbitante. Duvido, Senador Osmar Dias, que um time grande do Rio
ou de São Paulo tivesse sido julgado e recebido uma
pena como essa, sendo proibido de jogar 30 jogos
em seu estádio.
Aconteceu com o Coritiba no Paraná e pode acontecer amanhã em Pernambuco, na Bahia, no Ceará e
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até mesmo no Rio Grande do Sul.Então, é importante
que se diga isso.
(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Aqui,
num dia desses, me foi pedido que tirasse meu nome
do requerimento que propunha a instalação de uma
CPI, porque subescrevi uma CPI para apurar irregularidades na CBF. Mantive e mantenho minha disposição
de assinar qualquer CPI com o mesmo objetivo. É uma
falácia essa história de dizer que não deve haver uma
CPI, porque não haverá Copa do Mundo no Brasil.
O motivo para a investigação é a incompetência que
têm a CBF e seu Tribunal de Justiça. O Coritiba não
pode ser punido, sua direção não pode ser punida, um
clube centenário não pode ser punido, um clube que
tem, inclusive, na sua camisa, uma estrela – porque
ganhou um campeonato nacional –, não pode ser punido com 30 jogos de suspensão, pelo fato de vândalos,
que merecem todo o nosso repúdio, terem invadido
seu gramado num jogo decisivo. Isso é inconcebível,
e a voz de V. Exª não deve ficar reduzida apenas aos
Senadores e Deputados do Paraná. Isso tem de extrapolar do Paraná e ir para todo o Brasil, trazendo de
imediato esse Tribunal de Justiça Desportivo do Rio
de Janeiro para Brasília.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Jarbas Vasconcelos. Inclusive, o Presidente
do Coritiba, Jair Cirino, hoje, por telefone, me dizia que
eles vão reagir a essa punição e pedem o apoio político não só dos paranaenses, porque é uma injustiça
praticada contra os paranaenses e que, amanhã, pode
voltar-se contra um clube de outro Estado, como V. Exª
acabou de dizer. Até um atleticano, o Romualdo, me
ligou hoje, pedindo para que reagisse, porque, assim
como acontece com Coritiba, já aconteceu antes com
o Atlético. Eu, da mesma forma, defendi o Atlético aqui;
e conseguimos reverter. Eu acho que nós temos que
buscar reverter essa situação porque pode colocar o
Coritiba numa situação muito complicada, a sua torcida, os seus dirigentes, que não podem ser punidos
no lugar daquelas pessoas que estavam lá para praticar o crime. Eu já disse aqui: aquilo eles fariam numa
quermesse de igreja, fariam num baile de formatura,
fariam até numa festa de batizado. Eles estão lá para
isto: para aprontar, e não porque estavam num campo de futebol.
Mas quero aqui registrar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me, Senador Osmar Dias
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se o Senador
Mão Santa, o Presidente, me permitir. Quero registrar
que, atendendo a sua sugestão, fiz uma consulta a
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nossa Consultoria, que está estudando uma forma de,
legalmente, obrigarmos que esse STJD seja transferido
do Rio de Janeiro para Brasília e, assim, acabar com
essa moleza para alguns e essa rigidez exagerada
para outros, como está ocorrendo.
Posso conceder um aparte (Pausa.)
Senador Suplicy, sei que o senhor vai defender
o Corinthians, não é
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
sou torcedor do Santos Futebol Clube, até porque meu
pai, em 1912, aos 16 anos, morava em Santos e foi
fundador e jogador do primeiro clube amador e daí,
quando pequeno, ele me levava para assistir aos jogos
do Santos, antes dos tempos de Pelé. Eu me tornei
torcedor do Santos e passei isso para meus filhos e
netos, que já nascem com a camiseta do Santos praticamente, porque os meus três filhos são torcedores
deste clube. Mas quero solidarizar-me com as ponderações de V. Exª em diversos sentidos. Acho que,
conforme o Senador Jarbas Vasconcelos ressaltou, há
precedentes que indicam que, de fato, o STJD estaria
como que dando uma certa proteção para os times do
Rio de Janeiro. Mas há um outro aspecto importante
colocado por V. Exª. Parece-me que o tipo de punição
que o Tribunal de Justiça Desportiva está realizando
não é o mais adequado e educativo. Eu acho importante que os times exijam das partes ou, sobretudo,
conclamem os torcedores que, às vezes, por atos de
entusiasmo ou fanatismo, acabam cometendo tais tipos
de violências. Acho que não é propriamente a proibição para todos os paranaenses, para os que torcem
para o Coritiba, portanto, de impedir a realização de
jogos, esse tipo de punição que vai ser, digamos, a
mola propulsora de um comportamento, mesmo que
de minorias, mais civilizado. E V. Exª, ao tratar deste
tema aqui, está dizendo que é importante que nós possamos instar aqueles torcedores, sobretudo os jovens,
para irem aos estádios e respeitar os seres humanos
e as famílias que lá gostam de ir: os pais com suas
crianças e seus filhos menores. Assim, que ajam com
um comportamento mais civilizado, pacífico e de confraternização entre as torcidas. Eu acho que a Justiça
Desportiva deveria olhar para este lado: quais são os
meios de conclamar as torcidas de terem um melhor
comportamento no espírito do esporte olímpico e de
respeito para com todos
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Suplicy. Concordo com V.Exª.
Só para citar outro exemplo, lá no Estado de São
Paulo, ocorreu um jogo entre Palmeiras e São Paulo,
onde teve gás de pimenta e um tumulto muito maior
do que se espera num campo de futebol. O Palmeiras,
que era o mandante do jogo, foi multado em R 10 mil.
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O Coritiba recebeu uma multa de R 610 mil e de 30
jogos. Essa desigualdade nas punições nós não podemos aceitar. Também assim o jogo do São Januário
quando o Vasco da Gama sequer foi punido.
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ganhou o
campeonato. Ganhou o jogo no campo do São Januário e foi vencedor do campeonato. Essa diferença que
faz o STJD tem que ser combatida.
Aproveito os minutos que faltam para dar um
aparte ao Senador Azeredo, de Minas Gerais.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador, quero trazer também o apoio de Minas Gerais. É
importante essa tese de transferência do STJD para
Brasília. A in uência pode estar acontecendo sim. Esse
caso citado, essa diferença de tratamento em relação
ao Coritiba... Nós temos o Estatuto do Torcedor, que
foi discutido e aprovado por nós do Senado. Se o Estatuto está exagerado, é hora de mudá-lo. Mas acredito que esse caso é uma decisão que não tem muito
a ver com o Estatuto. É mais uma decisão do STJD,
se não me falha a memória. A questão, portanto, merece uma re exão sim. Vejo que temos aqui algumas
semelhanças. V. Exª é de um time pequeno que não
está nem na série A, nem na série B. Eu pelo menos
sou do América mineiro, que é campeão da série C,
mas voltou para a D. O Senador Jarbas Vasconcelos
é do Esporte, que está mais ou menos também, e o
Suplicy é do Santos, que não foi muito bem este ano.
Mas sem dúvida, é importante a tese que é levantada
aqui e acredito que Minas Gerais também pode estar
ao seu lado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Azeredo.
Para encerrar, Presidente, até para não ser injusto, quero lembrar o episódio do time pelo qual eu
torço em São Paulo, que é o Corinthians.
Em 2005, houve um problema com o River Plate.
A torcida invadiu o campo, foi uma confusão imensa, o
Pacaembu foi praticamente tomado pela torcida e não
houve nenhuma punição naquele momento nem ao
Estádio, nem ao time de futebol. Então, é uma injustiça
que está se cometendo contra o Curitiba.
Encerrando, Sr. Presidente, digo que aqueles que
invadiram o campo têm que estar presos e rigorosamente punidos. Nunca mais se deve permitir a eles
o ingresso num campo de futebol. Entretanto, punir
o clube, uma instituição de cem anos que já tem um
título, é punir o Paraná, é punir quem não tem culpa
nem responsabilidade sobre o vandalismo praticado
por aquelas pessoas que têm que continuar na cadeia.
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Mas nós vamos lutar para defender o nosso Estado e
defender uma instituição do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador inscrito
Jarbas Vasconcelos, do PMDB do Estado de Pernambuco.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Gostaria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está inscrito.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Mão Santa, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, não poderia encerrar esta Legislatura sem
vir à tribuna do Senado da República para repudiar a
decisão extremamente drástica tomada na quinta-feira
passada pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve
a censura imposta ao jornal “O Estado de S.Paulo”, que
continuará impedido de publicar informações sobre a
Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, cujo principal investigado é o Sr. Fernando Sarney.
Discordo da posição do Presidente desta Casa
de que a decisão do Supremo não deve ser discutida.
Deve e pode O que não se deve é desrespeitar decisões da Justiça. Na democracia, diferente de regimes
totalitários, qualquer decisão pode e deve ser questionada. Os Poderes são autônomos e independentes, e,
como Senador da República, me sinto na obrigação de
criticar veementemente a decisão do Supremo.
Para mim, uma decisão que envolve conceitos
da magnitude dos que foram tratados na última quinta-feira não pode se ater a questões menores, meros
detalhes da processualística jurídica. O que estava em
jogo, Sr. Presidente, Mão Santa, era a liberdade que
os veículos de comunicação possuem de, em posse
de informações de interesse da sociedade, poder ou
não divulgá-las. O Supremo, ao restringir o debate, se
apequenou perante a Nação.
Não existe ninguém e nenhuma instituição acima
do bem e do mal, pois são compostas por homens e
mulheres – e por isso mesmo passíveis de erros e distorções. Foi o que aconteceu, em minha opinião, com
a maioria dos Ministros do Supremo. A jurisprudência
firmada expõe ao risco a liberdade de expressão e o
direito à informação. Ao acatar a possibilidade de censura prévia, o Tribunal foi inteiramente incoerente com
sua decisão anterior de revogar a Lei de Imprensa,
uma decisão tomada bem recentemente.
Mais sério ainda, Srªs e Srs. Senadores, é o incômodo silêncio com o qual a decisão foi recebida.

DEZEMBRO72061
2009

Quinta-feira 17

Com exceção das entidades ligadas à imprensa e
alguns poucos intelectuais, articulistas e colunistas,
o posicionamento equivocado do Supremo Tribunal
passou em branco.
Aqui mesmo nesta tribuna, em 18 de agosto passado, quando condenei a censura ao “Estadão”, alertei para a apatia da sociedade civil, para esse silêncio
comprometedor e preocupante.
Não se pronunciaram os chamados “movimentos sociais”, que hoje estão sob o patrocínio político e
financeiro do Governo Lula e só se mobilizam quando
é em benefício das forças que integram a “corporação
governista” liderada pelo Partido dos Trabalhadores.
Elas estão sempre à disposição dos malfeitos e das
ilicitudes que acontecem dentro da Petrobras, por
exemplo, a maior estatal do País.
Também se calaram aqueles intelectuais que
acreditam que a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva
no Palácio do Planalto é um fim em si mesmo, que o
Brasil atingiu o nirvana e nada mais importa, a não ser
eleger a Ministra Dilma Roussef.
Infelizmente, Presidente, o Brasil está se acostumando a essa quadra de nossa história, em que
reina a mediocridade. O Presidente Lula, para não se
comprometer com os sucessivos escândalos do seu
Governo, procura se colocar acima de todos, tratando
com permissividade os corruptos, passando a mão na
cabeça dos mensaleiros e dos aloprados, e falando
tolices em discurso pelo Brasil afora.
A história não acabou com a vitória de Lula nas
eleições presidenciais de 2002. Também espero que
a história não se repita agora como uma farsa, obscurecida pela alta aprovação popular do Presidente
da República. Em todo esse quadro, Sr. Presidente,
prefiro ser uma voz dissonante.
Os efeitos dessa decisão do Supremo podem ser
extremamente perniciosos. Por toda a América Latina
se tornam evidentes os ataques e as restrições à liberdade de imprensa e ao direito à informação livre e
independente. O Brasil não deve copiar essa prática retrógrada, autoritária, que é uma negação de tudo aquilo
que os brasileiros lutaram nos anos de chumbo.
Como alertou o Jornalista Fernando Rodrigues
da “Folha de S.Paulo”: a partir de agora, abre aspas,
“milhares de políticos e filhos de político se sentirão à
vontade para entrar na justiça requerendo a suspensão prévia e publicação de reportagens. Juízes de 1ª
Instância poderão, confortavelmente, decidir a favor
desse tipo de censura”. Fecha aspas.
Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco, meu Estado, censurou o PMDB e o DEM
por levarem ao ar vídeos em que apresentavam críticas
ao atual Governo do Estado. Decisões semelhantes
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surgem por todo o Brasil, abrindo espaço para uma
democracia mitigada, sob o controle dos atuais detentores do Poder.
Só vi coisa parecida, Sr. Presidente desta Casa,
durante o período da ditadura militar, quando a chantagem, a manipulação e o abuso do poder eram as
regras vigentes. Mesmo assim, várias instituições se
mobilizaram contra a censura, com coragem e determinação.
Realiza-se, durante esta semana em Brasília, a
Conferência de Comunicação, fórum convocado pelo
Governo Federal, com a participação de empresários
do setor e representantes da sociedade civil. Estão em
discussão 6.101 propostas sobre a produção e distribuição de informações jornalísticas e culturais no País.
Entre os principais temas, existem propostas de controle
social da mídia por meio de conselhos de comunicação
e a elaboração de uma nova lei de imprensa.
O objetivo do Governo é claro: vencido na primeira investida para instituir um controle da imprensa
por meio do Conselho Federal de Jornalismo, volta
agora com este fórum multilateral tentando dar um
aspecto democrático à sua real intenção autoritária
de impor controle à mídia através de conselhos de
comunicação.
Em boa hora, a Associação Nacional de Jornais
e a Associação Brasileira de Emissora de Rádio e
Televisão – entre outras entidades que representam
a emissora de rádios e televisão – recusaram-se a
participar de uma conferência cujo os objetivos são
inconfessáveis.
O Presidente Lula na abertura do evento defendeu a liberdade de imprensa, mas em “ato falho” falou
o que realmente pensa. Abre aspas: “Há jornais ou
noticiários de rádios e televisão que se inserem, que
desprezem os fatos, que embargam em campanhas,
que divulgam inverdades ou mesmo que disseminam
calúnias e infâmias.” Fecha aspas.
É esta, Senador Eduardo Azeredo, a visão que
o Presidente tem da grande imprensa e como ele não
consegue conviver com críticas quem ousa defender
sua unanimidade é imediatamente rotulado como inimigo.
A imprensa não é perfeita. Ela erra, comete equívocos e injustiças. Qualquer um que tenha exercido uma
função pública com certeza teve algum con ito com a
imprensa. Mas eu prefiro que seja assim.
Fico com a posição expressada por Voltaire séculos atrás. Abre aspas: “Desaprovo o que você diz,
mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo.”
Fecha aspas.
Sr. Presidente, é inconcebível ver que após quase quatro meses de censura a que está subordinado o
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grande O Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, como Corte Maior do Brasil, sua última instância,
na quinta-feira toma uma decisão por maioria, graças
a Deus que não foi unânime, de manter a censura.
Há de convir V. Exª e os demais Senadores de
que isso é um grave precedente para um Presidente da
República que se sente acima da lei, acima do bem e
acima do mal, que não respeita pessoas e instituições.
Uma decisão como esta agrava mais ainda a situação
do País, visto que estamos diante de um Presidente
da República que diz que quer tirar o povo da “merda”, um Presidente que diz que não deve satisfações,
um Presidente que diz que quer reduzir o Tribunal de
Conta da União a um tamanho insignificativo. A gente
não pode calar a boca em um final do período legislativo permitindo que mais uma vez a palavra de um
Presidente, com formação altamente autoritária, se
junte a um equívoco cometido pela mais alta corte do
País de manter uma censura a um jornal, imposto por
um juiz a quo, juiz de primeira instância.
Ouço V. Exª Senador.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador, eu gostaria de me solidarizar com V. Exª no
grito que V. Exª está dando em relação à liberdade de
imprensa. Nós não podemos mais admitir que haja
censura de imprensa na democracia. Todos nós passamos por aquele período de exceção em que a censura
prejudicou muito as pessoas; até vidas foram tomadas
por conta de suas opiniões. V. Exª cita Voltaire e dá um
exemplo de que temos que ser assim mesmo: aprender
a conviver com as divergências. Meus parabéns pelo
discurso de V. Exª, focando essa medida que o Supremo tomou e que realmente não foi a melhor medida
em relação à liberdade de pensamentos, à liberdade
de idéias, à liberdade de informação.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Muito agradeço a V. Exª e fico muito feliz com a participação em meu pronunciamento, de coração.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Mais uma
vez, os cumprimentos a V. Exª pela coragem com que
enfrenta essas situações que trazem resquícios do
autoritarismo. A censura à imprensa é abominável e
faz escola, porque da censura ao jornal O Estado de
S. Paulo decorreu a censura, por exemplo, do blog da
economista Adriana Vandoni, do Mato Grosso, imposta
por um juiz local. A outra consequência foi a censura a
um blog do jornalista Fábio Pannunzio, imposta por um
juiz do Paraná, o meu Estado. Portanto, fazem escola
os censores da modernidade. Os censores, lamentavelmente, estão presentes no momento em que gostaríamos de ver a censura sepultada definitivamente. Não
imaginávamos que ela pudesse retornar como retorna

872

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nos dias de hoje. A liberdade de imprensa é essencial
para a garantia das demais liberdades; se a liberdade
da imprensa está comprometida, as demais falecem.
E, obviamente, se não nos arvorarmos em defensores
da liberdade de imprensa, vamos perder o direito de
exigir liberdade para as nossas ações. Portanto, Senador Jarbas Vasconcelos, os nossos cumprimentos a
V. Exª. Nós estamos vendo o Presidente da República
compactuando com ditadores, festejando ditadores,
recebendo-os com pompa e circunstância no nosso
País, e nós não podemos admitir que o exemplo que
vem de cima possa prosperar e semear tanto dano à
democracia do Brasil.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) –
Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias, que tem sido
aqui uma voz permanente contra todos esses atos de
arbitrariedade. Isso tudo que V. Exª enumerou como
irregularidades, como atos fora da lei, fora da prática
democrática, com certeza, teve aqui no Plenário, a voz
discordante de V. Exª,
Ouço a Senadora Marisa Serrano.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada,
Senador Jarbas. V. Exª está tratando de um tema que
ontem foi objeto também de várias falas, não em relação ao nosso País, mas em relação à Venezuela. E a
gente percebe que perpassa pela América Latina uma
ideia de que o caudilhismo, a ditadura de Governo na
imprensa é coisa que está comum e que é natural. No
nosso País, nós estamos vendo e ouvindo progressivamente os nossos governantes acharem que a imprensa
fala demais. Mesma coisa que o Chávez está fazendo
na Venezuela e que estamos vendo em outros países,
como Cuba, Equador, e assim por diante.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB - PE)
– Aqui junto na Argentina.
A Srª Marisa Serrano (PSDB - MS) – Aqui mesmo
na Argentina. Então, isto que está perpassando pela
América Latina me preocupa muito: a ideia de que os
nossos governantes estão se achando acima da lei e
de que podem tudo. Isso é muito perigoso quando falamos em democracia. Este País, que lutou tanto para
chegar aonde chegou, ou seja, numa democracia aparentemente sólida, o que não quer é retroceder. Tudo
que é retrocesso começa principalmente calando-se
as pessoas – primeiramente a imprensa, mais um,
mais outro. Se não falarmos aqui, se não brigarmos, se
nossa voz não for ouvida, realmente, vamos começar
a fazer com que o nosso País entre na era das trevas.
Essa é uma função nossa. Quero parabenizar V. Exª,
porque está dando esse brado e fazendo com que
todos nós acordemos para questões como essa que
parecem tão pequenas. É um jornal só, é uma ques-
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tão só, mas esse é o fio da meada que vai puxando
muitas outras. Obrigada.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PB)
– Muito obrigado, Senadora Marisa Serrano. É importante, inclusive, que V. Exª cite o episódio de ontem da
Venezuela. Nunca vi coisa tão medíocre, embora o país
esteja mergulhado em mediocridade, do que aquela
discussão de ontem, de que o problema é comercial,
não se deve levar em conta a figura de Hugo Chávez.
O que se deve levar em conta é se, na Venezuela,
tem ou não democracia, se seu Presidente respeita a
imprensa, se respeita a oposição, se seu Presidente
respeita os empresários.
Então, um país que não respeita a opinião pública, que persegue a oposição, que tem presos políticos,
pode ser considerado como defensor da democracia
É pressuposto básico para ingresso no Mercosul que
o país seja democrático -, a discussão de ontem foi
boba, tola, porque a coisa se deu exatamente entre a
prática ou não da democracia, que não é exercida pelo
Coronel Hugo Chávez na Venezuela.
Se o Senador Mão Santa permitir, vou encerrar
ouvindo o Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Jarbas Vasconcelos, o encerramento do seu discurso
foi perfeito com as palavras de Voltaire. É exatamente
isso. V. Exª foi Governador, assim como Mão Santa,
Alvaro Dias e eu, e Marisa e Augusto têm grandes lideranças. Todos nós sabemos que existem realmente
momentos em que a imprensa pode extrapolar, mas,
sem liberdade de imprensa, não dá. A liberdade é fundamental. Não foi à toa que falamos muito sobre isso
na questão do Mercosul, mas quero abordar outro ponto do seu discurso, que é a questão da incontinência
verbal do Presidente Lula. Nós todos respeitamos o
Presidente Lula, a sua história de vida, e agora vai haver uma propaganda grande com o filme sobre a vida
dele. Porém, isso não dá a ele o direito de ficar falando
palavrão a toda hora, de ficar zombando, ironizando.
Não tem sentido. Ele realmente fica achando que está
acima do bem e do mal e, com isso, erra muito, exagera, comete equívocos muito fortes. Vou falar daqui a
pouco sobre a política externa, que é outra área; não
é só o Mercosul, não. Há várias outras questões que
mostram como o Governo está se atrapalhando na
questão internacional.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Obrigado, Senador Eduardo Azeredo. V. Exª é um
expert em política externa e, com certeza, fará um
brilhante pronunciamento nesta tarde.
Quero agradecer, mais uma vez, Senador Mão
Santa, a sua benevolência, a sua generosidade, e dizer que esta Legislatura está terminando amanhã e,
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para mim, seria incômodo deixar de vir à tribuna para
condenar, primeiro, esses abusos do Governo e, segundo, esse equívoco da mais alta Corte do País, do
Supremo, mantendo a censura a um grande jornal do
Brasil, do País, que é “O Estado de S. Paulo”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos cumprimentos. Jarbas Vasconcelos transmite aqui suas preocupações quanto à liberdade de
imprensa. Eu reviveria, Jarbas, Rui Barbosa, que disse
que a imprensa é a visão da Nação.
Mas nunca antes este País esteve tão mal. Essa
é a verdade. A Folha de S.Paulo fez recentemente uma
pesquisa com o povo brasileiro. Atentai bem, Azeredo,
para a prudência de Minas O povo brasileiro disse que
sua maior credibilidade é na Igreja Católica – 29 – e,
depois, na Igreja Evangélica, Marisa. Então, fazendo a
média, ele só está crendo em Deus e no filho de Deus,
Cristo –24,5 –; 20 nas Forças Armadas. E cai. É
uma vergonha A Justiça não tem credibilidade – Folha de S. Paulo –, o Poder Legislativo e os Poderes
Executivos. Então, o povo do Brasil, Marisa, só está
acreditando mesmo em Deus. Ele provou na pesquisa.
Só as Igrejas Católica e Evangélica têm credibilidade.
Essa é a realidade. E há a pesquisa do nosso Presidente Luiz Inácio, porque têm baixa credibilidade o
Judiciário, o Legislativo e o Executivo; e ele aparece
como uma figura com esse percentual.
Pela ordem Senador João Vicente Claudino, do
Piauí.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria, Sr.
Presidente, que fosse, de acordo com o Regimento,
dado como lido um pronunciamento que faria sobre
os cinquenta anos da Sudene. Acho que foi uma falha
do Senado não termos realizado uma sessão solene
– já realizamos sessões solenes para assuntos até
bem menos importantes – para enaltecer o trabalho
da Sudene – a sua história, o sonho de Juscelino, o
sonho de Celso Furtado –, que tanto contribuiu para a
diminuição das desigualdades no Nordeste, no Norte
de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, desconcentrando os investimentos.
Queria que fosse dado como lido e enaltecer a
história daqueles que sonham ainda, como nós, com
a revitalização dessa instituição, citando o nome de
dois piauienses que contribuem muito ainda com a
Sudene: o ex-superintendente Leonides Alves Filho,
um grande piauiense, e o irmão de V. Exª, Paulo de
Tarso de Moraes Souza, que é daqueles que querem
uma Sudene pujante e forte.
Estou requerendo também voto de aplauso ao
Sistema O Dia de Comunicação, ao jornal O Dia, à TV
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O Dia, através da Internet, que têm prestado um papel importante na boa comunicação livre, que hoje foi
defendida aqui, com tanta competência, pelo Senador
Jarbas Vasconcelos; que faz estudos, lança anuários
no Piauí, mostrando dados importantes. Amanhã está
realizando a festa dos contribuintes, que enaltece aqueles que produzem e fazem o Piauí pujante.
E queria também registrar os 154 anos da cidade
de Batalha, tão bem administrada pelo Prefeito Amaro,
pelo Vice-Prefeito Adão, saudar os vereadores, secretários municipais, e principalmente a população tão
digna e trabalhadora da cidade de Batalha.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a SUDENE, instituída em 15 de dezembro de 1959, pelo Presidente Juscelino Kubitschek,
completa, hoje, 50 anos.
O Governo Juscelino foi marcado pela implementação de grandes projetos de desenvolvimento, dentro
de uma filosofia de governo que pretendia realizar 50
anos em apenas 5. Os resultados positivos da política
governamental foram insofismáveis, destacando-se o
surgimento da indústria automobilística e a construção
de Brasília, que passou a ser a sede dos Poderes Públicos da Nação. Pode-se afirmar que a década de 50
representou um período de grande desenvolvimento.
Infelizmente, o surto de desenvolvimento não
ocorria simultaneamente em todo o País e, regiões
como o Nordeste, apresentavam níveis de tensões sociais incontroláveis, em decorrência dos baixos níveis
de renda da população, com secas periódicas, que
agravavam os problemas da comunidade.
Na verdade, pode-se afirmar que a situação nordestina estava pondo em risco a estabilidade política e
econômica do País, criando dificuldades para as elites
dirigentes da Nação.
As tensões sociais eram intensificadas por movimentos como das Ligas Camponesas, que encontravam campo fértil de propagação na fragilidade da
população nordestina.
A Igreja Católica assumiu uma liderança extremamente produtiva, ao realizar em 1956, um Encontro de
Bispos do Nordeste, em Campina Grande (PB), quando
lançou um manifesto informando a Nação sobre a situação do Nordeste e, sugerindo alternativas a serem
adotadas pelo Poder Público Federal.
O Presidente Juscelino Kubitschek, em 1956,
cria o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste (GTDN) que tinha a missão de realizar um
diagnóstico sobre a realidade nordestina e propor al-
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ternativas de políticas econômicas e sociais para a
Região.
Enquanto o Grupo trabalhava, uma nova seca
assolou o Nordeste e, a Igreja Católica, mais uma vez,
em 1958, reuniu-se no histórico Encontro dos Bispos,
em Salgueiro, Pernambuco, quando a situação Nordestina foi denunciada para toda a Nação, deixando claro
que o quadro social de quase um terço da população
brasileira poderia se transforma numa realidade de
“convulsão social”.
Em janeiro de 1959, no Palácio Rio Negro, em
Petrópolis (RJ), o Presidente Juscelino Kubitschek
reuniu governadores do Nordeste, Ministros e Dom
Helder Câmara, ocasião na qual comunicou a decisão governamental de adotar medidas drásticas visando minimizar as dificuldades do Nordeste e definir
políticas para o seu desenvolvimento. Na ocasião, o
economista Celso Furtado, já incorporado ao GTDN
fez uma exposição sobre os trabalhos e recebeu a incumbência do Presidente de elaborar um Plano para
o desenvolvimento do Nordeste.
A situação social continuou a se agravar e, no
mês seguinte, fevereiro de 1959, o Presidente Juscelino reuniu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro,
novamente Governadores do Nordeste, Ministros e
Dom Helder Câmara, reunião na qual Celso Furtado
apresentou o documento “Uma Política para o Desenvolvimento do Nordeste”.
Com base no documento, o Presidente Kubitschek, lançou, na reunião, a Operação Nordeste – OPENO e, simultaneamente, assinou Decreto criando o
Conselho de Desenvolvimento do Nordeste – CODENO, integrado por um Conselho Deliberativo no qual
participavam os governadores da Região, Ministros de
Estado e instituições de financiamentos. O Conselho
tinha uma Secretaria Executiva e o Presidente nomeou
Celso Furtado para dirigir essa Secretaria.
Na mesma reunião, o Presidente encaminhou
Mensagem ao Congresso Nacional propondo a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), mensagem essa acompanhada do
respectivo Projeto de Lei.
Após tramitar por um ano, nas duas Casas do
Congresso, o Projeto foi aprovado e, em 15 de dezembro de 1959, sancionado pelo Presidente que nomeou
para Superintendente da SUDENE, o economista Celso Furtado.
A SUDENE
A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste foi instituída sob a forma de autarquia, com autonomia institucional, financeira e administrativa e com
poderes especiais para promoção do desenvolvimento
da Região. Inicialmente, Celso Furtado concentrou os
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esforços da Instituição visando conhecer o Nordeste,
realizando levantamentos básicos, pesquisas e estudos nas áreas de cartografia, geologia, hidrogeologia
e aerofotogrametria e, simultaneamente, passou a realizar programas de capacitação objetivando treinar
profissionais de várias categorias no campo do desenvolvimento para que fosse possível a constituição
de equipes interdisciplinares para a atuação em todos
os segmentos sociais.
A Lei da SUDENE havia atribuído à Instituição
a responsabilidade de elaborar Planos Regionais de
Desenvolvimento, que seriam encaminhados ao Congresso Nacional, para aprovação e posterior transformação em Leis.
Na época a SUDENE tinha grande autonomia
para estabelecimento dos seus objetivos e fixação
das metas para o Nordeste, autonomia essa que foi
desaparecendo na medida em que o Governo Federal
passou a institucionalizar os Planos Nacionais de Desenvolvimento e transformou os Planos Diretores da
SUDENE em meros capítulos dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento. Nesse período o processo decisório
Nacional foi sendo centralizado, fato esse, que retirou
competências da SUDENE e estimulou relacionamentos diretos entre os estados e municípios com o Poder
Executivo Federal Central.
A SUDENE foi perdendo força, fato que ocorreu,
também, com a SUDAM e, progressivamente, a Instituição foi sendo transformada pelo próprio Governo
em uma entidade de administração de fenômenos climáticos, secas e enchentes, como também uma administradora de incentivos fiscais e financeiros.
Neste momento, vale ressaltar os efeitos positivos indiretos e diretos que a SUDENE proporcionou
ao Nordeste.
Ressalte-se que ao iniciar suas operações a SUDENE concluiu que não existia na Região capacidade
operacional para execução de programas e projetos
de desenvolvimento. Celso Furtado criou empresas de
economia mista, com a finalidade da execução temporária de tais programas, entre as quais pode-se citar:
Companhia de Eletrificação do Nordeste – CERNE;
Companhia de Água e Esgoto – CAENE; Companhia
Nordestina de Abastecimento – CANESA; Pesca do
Nordeste S/A – PENESA; Companhia Nordestina de
Perfuração de Poços – CONESP e, Companhia Nordestina de Serviços Gerais – CONESG. Destaque-se
que todas essas empresas foram extintas pela própria
SUDENE, na medida que empresas similares foram
sendo criadas em todo o Nordeste, em decorrência da
ação política e técnica, da própria SUDENE.
Nesse campo, nem sempre quantificável, podese afirmar que a atual Agência de Apoio ao Empre-
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endedor e Pequeno Empresário (SEBRAE), teve sua
origem na SUDENE, posteriormente a experiência
foi levada para outras regiões do País e, finalmente,
transformada por Lei Federal.
No campo físico, programas e projetos importantes foram implementados, tais como: Pólo Petroquímico, da Bahia; Pólos Têxteis no Ceará e Rio Grande do
Norte; Indústrias de Cimento em Pernambuco, Ceará,
Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, além de projetos
relevantes em todos os estados do Nordeste. Em Montes Claros, norte de Minas Gerais, os próprios mineiros
afirmam que aquela região apresentava uma situação
antes da SUDENE em 1959 e, após a SUDENE a região é outra, com elevados índices de desenvolvimento.
Quando a SUDENE iniciou não havia no Nordeste uma
rede hoteleira compatível com uma região em desenvolvimento e, a Instituição passou a financiar projetos
hoteleiros em todo o Nordeste, priorizando, pelo menos, um hotel de 5 estrelas em cada Estado.
SUDENE: PARABÉNS
Ao comemorar os seus 50 anos a SUDENE pode
ter a certeza de que cumpriu uma missão da maior
importância para o desenvolvimento do Nordeste, sobretudo, pela criação, na Região, de uma mentalidade
de desenvolvimento, criando condições para que a geração atual possa contribuir, mais objetivamente, para
a melhoria social e econômica da Região.
Hoje o Nordeste conta com estruturas estaduais
competentes tanto no campo de planejamento como de
mecanismos operacionais para a execução de programas e projetos. As universidades possuem centro de
pesquisas e tecnologias, com professores em nível de
doutorado e mestrado, em condições de contribuírem
em qualquer campo da sociedade.
Acertos e erros existiram, o que é absolutamente
normal em qualquer instituição, as falhas precisam ser
eliminadas, utilizando-se para isso os instrumentos legais disponíveis no arcabouço jurídico nacional.
Aos Servidores da SUDENE uma palavra especial
de agradecimento pela dedicação ao desenvolvimento, na certeza que o melhor pagamento de cada um
será, sem dúvida, o bem estar social da comunidade
nordestina e brasileira. A geração atual, que tem a missão de conduzir a SUDENE para os próximos anos,
tem consciência de que a Entidade, modernizada,
será indispensável à promoção do desenvolvimento
do Nordeste, através de um trabalho consciente de
articulação, mobilização e negociação.
Parabéns a todos que contribuíram com a Instituição e o Nordeste nesses 50 anos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido de acordo com o Regimento.
E queremos cumprimentá-lo como brilhante Senador que representa com grandeza o Piauí. Sobre a
Sudene, ontem, nós tentamos colocar a homenagem no
período do Expediente, porque o aniversário de 50 anos
dela foi 15 de dezembro, mas já estava prevista uma
homenagem a Louis Braille, o pai do alfabeto dos cegos
do Brasil, e foi uma bela homenagem. E, no Expediente,
seguiram votações importantes para o País.
Mas, hoje, já foi relembrada. O primeiro orador
foi Roberto Cavalcanti, Senador da Paraíba, do PRB,
e que teve, como empresário vitorioso, projetos apoiados pela Sudene.
E agora ninguém melhor do que João Vicente Claudino, porque é um político que veio como vitorioso empresário do Piauí, abraçando a política e relembra também
a Sudene. E fazemos das palavras dele a palavra da
Presidência, uma vez que a Sudene é fruto de Juscelino
Kubitscheck de Oliveira. Então Juscelino Kubitscheck de
Oliveira imaginou o tripé: no Sul, ele colocou as indústrias, setor industrial, automotor, e hoje tem até indústria
de avião, sendo destaque em todo o mundo; botou no
centro do País Brasília, interiorizando o nosso País; e, no
Nordeste, a Sudene, criada por Celso Furtado, para tirar
as desigualdades sociais que hoje ainda persistem.
E este Senado da República temos que confessar as saudades de Antonio Carlos Magalhães, que
foi Relator do projeto de renascimento da Sudene.
Com o seu amor ao Nordeste e com o seu reconhecimento, a Sudene foi um projeto feito aqui, e ele foi o
Relator. No entanto, houve um veto de Sua Excelência, o Presidente da República, que tirou os recursos
necessários a que ela tivesse a vitalidade que todo o
Brasil desejava. Então, uma boa hora de re exão para
o Congresso ter a altivez de derrubar o veto de Sua Excelência, o Presidente da República, que é majoritário
no Congresso, ou então que o próprio Presidente da
República re ita e volte atrás, fazendo valer o projeto
defendido por Antonio Carlos Magalhães.
Então agora vamos chamar uma comunicação
inadiável. O primeiro era Paulo Paim, que não está, então é Augusto Botelho. Depois, chamaremos uma oradora inscrita, Marisa Serrano e, depois, Minas Gerais.
O Brasil aguarda ansiosamente por Eduardo Azeredo,
esse político extraordinário de Minas. Eu estive lá, andei, senti e ouvi o povo, e Eduardo Azeredo só perde
não é para Aécio, não – Aécio não ganha dele lá, não
–, ele só perde para Renato Azeredo, que era o pai
dele, segundo as minhas andanças por lá. Falava em
Renato Azeredo, e eu fui saber: é o pai dele. Eu queria
transmitir essa minha observação em Minas.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Pela
ordem... Eu iria reclamar, agora não posso reclamar.
Mas eu ia reclamar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Não reclame, não.
Minas está aguardando V. Exª, ansiosamente...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Então, vou esperar direitinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E é
o extraordinário Presidente da Comissão de Relações
Exteriores que, mesmo esperneando, não conseguiu
frear o Chávez entrar no Mercosul.
Então, Augusto Botelho, V. Exª. A não ser que
queira permutar com Azeredo.
Augusto Botelho pertence ao Partido dos Trabalhadores. É de Roraima e médico.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Exmº Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Quero saudar a realização da V Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência no Senado Federal,
de 15 a 18 de dezembro deste mês – está correndo.
Parabenizo todos os que têm se dedicado a sua valorização e a viabilização da semana e os que dela irão
participar, incluindo especialistas, ativistas, artistas,
servidores desta Casa, Parlamentares, representantes
da sociedade e outros órgãos públicos.
Quero destacar as pessoas com necessidades
especiais que participam dessa Semana, assumindo
essa condição, essa difícil luta para que seus próprios
direitos e os de outras pessoas, em condições semelhantes, sejam reconhecidos e respeitados.
Também quero fazer especial menção entre os
artistas à figura admirável de Maurício de Sousa, que
novamente enriquece o evento com sua colaboração no
ano em que comemora o cinquentenário de sua carreira.
Já há alguns anos, um inspirado cartunista introduziu
personagens com deficiência na divertida Turma da
Mônica, contribuindo, assim, para que a aceitação das
diferenças passe a ser valorizada desde a infância.
Não há dúvida, Sr. Presidente Mão Santa, de que
a sociedade brasileira tem avançado no sentido de reconhecer, promover e garantir o exercício dos direitos das
pessoas com deficiência. Permanecem, contudo, obstáculos muito sérios e muito disseminados para que as
pessoas com necessidades especiais consigam concretizar sua plena inclusão social, compreendendo o usufruto
dos direitos à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, aos
esportes, ao trabalho e à não-discriminação.
O Congresso Nacional não tem se mantido indiferente à necessidade de se engajar nessa imprescindível luta pelos direitos das pessoas com necessidades
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especiais. Em breve apanhado, veremos que, na última década, foram aprovadas, pelo Legislativo federal,
medidas relevantes que buscam consagrar em nossa
ordem jurídica o direito das pessoas com deficiência,
procuram viabilizar também os meios concretos para
que esses direitos possam ser de fato exercidos.
Sem pretender realizar um levantamento exaustivo, comecemos por destacar a Lei nº 10.048, de novembro de 2000, que concede nas repartições públicas, nas
empresas concessionárias de serviços públicos e em
outras empresas privadas, prioridade de atendimento
às pessoas portadoras de deficiência, juntamente com
outras pessoas em condições especiais.
A Lei nº 10.098, de dezembro de 2000, “estabelece
normas gerais e critérios para a promoção da acessibilidade”, que é assim definida em seu art. 2º “possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida”.
Temos a outra Lei, que é a de nº 10.182, de 2001,
que restaura a vigência da isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao uso de portadores de deficiência
física, tratando também dessa mesma isenção outras
três leis aprovadas posteriormente.
O Decreto Legislativo nº 198, de 2001, “aprova o
texto da Convenção Interamericana para a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência”, da mesma forma que o
Decreto Legislativo nº 186, de 2008, aprova o texto de
outro importante acordo internacional, o da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A Lei nº 10.216, de 2001, promoveu relevante
redirecionamento no modelo assistencial em saúde
mental, restringindo o uso da internação além de dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas com
transtornos mentais.
A Lei nº 10.708, de 2005, instituiu, por sua vez, o
“auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações”.
No âmbito da educação, ressaltemos a Lei nº
10.845, de 2004, que “institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado
às Pessoas Portadoras de Deficiência”, concedendo
assistência financeira a entidades privadas sem fins
lucrativos que prestem serviços gratuitos de educação
especial. Já a Lei nº 11.095, de 2005, que instituiu o
Programa Universidade para Todos (Prouni), previu,
entre os casos contemplados por bolsa de estudo, o
do estudante portador de deficiência.
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A Lei nº 11.126, de 2005, “dispõe sobre o direito do
portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em
ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia”.
Aprovada, neste ano de 2009, a Lei nº 11.982 determina “a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões às necessidades das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida”; já
a Lei nº 12.003 altera o Código Penal, tornando pública
a ação penal em razão de injúria que utilize “elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição
de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.
O dia 21 de setembro é consagrado Dia Nacional
de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. E 10 de
dezembro é o Dia da Inclusão Social. Essa data tão
significativa foi comemorada pela primeira vez, portanto, na última quinta-feira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, estou encerrando. Esse conjunto de normas aprovadas pelo
congresso Nacional demonstra, claramente, que o
reconhecimento e a garantia dos direitos das pessoas
com deficiência estão entre as relevantes preocupações dos membros desta Casa Legislativa, traduzindo,
em última análise, interesses que estão presentes e
difundidos em toda a sociedade brasileira.
De minha parte, como Senador do Estado de Roraima, preocupei-me em apresentar emenda ao Orçamento deste ano a fim de destinar recursos da ordem
de R 600 mil para a aquisição de cadeiras de rodas no
meu Estado de Roraima. Essas cadeiras irão atender
a cerca de 650 pessoas de baixa renda de nosso Estado, sendo fundamentais para lhes garantir o direito
constitucional de ir e vir e sua realização como seres
humanos autônomos e socialmente integrados.
Se as normas jurídicas e as ações concretas se
mostram imprescindíveis, Sr. Presidente, há um outro
fator que as antecede e que corresponde à consciência
do problema e da necessidade de enfrentá-lo.
Ainda é preciso conscientizar muitos de nossos
cidadãos, que não se aperceberam da importância de
assegurar o pleno usufruto dos direitos das pessoas
com deficiência e o reconhecimento da dignidade e do
valor que lhes são inerentes, assim como são inerentes
a todos os seres humanos.
A Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado Federal tem prestado uma importante contribuição para a conscientização desse tema
fundamental para construirmos uma sociedade onde
todos exercitem os seus direitos humanos, inclusive o
direito à diferença, o direito de ser diferente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era isso que queria falar a respeito da Semana
da Pessoa com Deficiência, que está sendo celebrada nesta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, o orador inscrito é Paulo Paim, que permutou
com o Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
Senadora Marisa Serrano, já está chegando a vez
de V. Exª. O Mato Grosso do Sul e o Brasil aguardam
a encantadora Marisa Serrano.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora Marisa Serrano, tenha certeza de que vou ser
muito rápido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já
anunciei aqui para aumentar o ibope da televisão.
É desnecessário apresentar o Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – De forma muito rápida, quero registrar o que aconteceu hoje
no Rio de Janeiro, onde foram colocadas 1.735 cruzes
simbolizando os que já faleceram e que estavam na
expectativa do fundo Aerus.
Foi um movimento emocionante, Sr. Presidente.
Foi um protesto realizado pelos que ainda estão vivos,
na expectativa de que haja uma solução definitiva, com
acordo e com a ajuda do Supremo Tribunal Federal,
para que os aposentados e pensionistas do fundo
Aerus possam voltar a receber seus salários, já que
há alguns anos estão recebendo somente 8 do que
teriam de direito, e a tendência é que, se tudo continuar acontecendo dessa forma, passem a não receber
nada. São homens e mulheres que deram a sua vida na
Vasp, na Varig e na Transbrasil, e que, neste momento,
devido à não fiscalização dos governantes, poderão
ficar sem nenhum benefício que lhes é de direito. Já
tinha sido publicada uma liminar nesse sentido, mas,
infelizmente, pelos obstáculos criados até o momento,
ela não foi cumprida e a negociação que havia sido
prometida acabou não acontecendo, o que está criando
um desespero cada vez maior entre esses homens e
mulheres com 60, 70, 80, 90 anos de idade.
Sr. Presidente, a situação é desesperadora. Só
estou lendo partes dos documentos que recebi. Diz
aqui, por exemplo: “A tristeza, angústia, desesperança, incertezas, dificuldades financeiras estão matando os participantes desses fundos, conforme mostra
a estatística”. “Quantos mais terão que morrer para
sensibilizar o governo Presidente Lula, nossas vidas
estão em suas mãos Não permita que outros colegas
morram sem ver esse problema solucionado ”; “Estamos apreensivos, pois, no dia 18 de dezembro, as
instituições em Brasília entram em recesso de fim de
ano. Nós participantes dos fundos de pensão Aerus/
Aeros não podemos esperar”.
Peço que V. Exª considere os dois documentos
na íntegra.
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Quero, também, Sr. Presidente, rápida e simbolicamente, dizer aos agentes comunitários de saúde que
estão aqui nas galerias, fazendo, de forma silenciosa,
gestos de cumprimento e palmas com as mãos, que
a CCJ, hoje, pela manhã, deliberou e estou com uma
grande esperança de que ainda hoje a PEC nº 54, do
piso salarial, tão justo, para uma categoria que recebe
tão pouco, seja aprovada.
Então, meus cumprimentos e minhas palmas
para vocês das galerias.
Sr. Presidente, com a brevidade com que eu havia
dito que faria o meu pronunciamento, quero cumprimentar, Senador Mozarildo Cavalcanti, a iniciativa da
Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul por ter
lançado a campanha Novo Pacto Federativo. Participei com o Senador Mozarildo de inúmeras sessões de
homenagem e estou fazendo um elogio aqui, Senador
Mozarildo, que é um líder nessa área, à grande Loja
Maçônica do Rio Grande do Sul, que lançou a campanha Novo Pacto Federativo.
Segundo o documento, o objetivo é chamar a
atenção da sociedade e das esferas de governo para a
necessidade da definição de um novo pacto. A ideia é
conseguir o apoio de toda a sociedade civil e a assinatura
de vinte milhões de brasileiros, com o número do título de
eleitor, e apresentar uma proposta de emenda popular
para que a revisão do pacto federativo seja efetivada e
debatida a partir de 2010. É preciso redefinir as competências para saber quem fica responsável por áreas
como saúde, educação, segurança e tantas outras.
Sr. Presidente, eu fiz um pronunciamento defendendo a mesma tese, em que chamo a importância de
um novo pacto federativo com responsabilidade social.
Que se aumente, sim, as responsabilidades dos Municípios, mas que se aumentem também os recursos,
tanto dos Municípios como dos Estados.
Particularmente, eu não concordo com essas
verdadeiras marchas sobre Brasília, em que Prefeitos
e Governadores, com pires nas mãos, pedem, desesperadamente, mais recursos para os seus Estados e
Municípios.
Por fim, Sr. Presidente, quero cumprimentar a
Comissão de Assuntos Econômicos por ter aprovado,
por unanimidade, hoje, o empréstimo para Santa Maria
e para Rio Grande do Sul.
Cumprimento, ainda, o Governo Federal pela
edição da Medida Provisória nº 473, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e também da Educação,
da Saúde e da Integração Nacional, para atender aos
Municípios do meu Rio Grande do Sul atingidos pela
chuva. O crédito, no montante de R 742 milhões, será
aplicado em obras e ações de recuperação em locais
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atingidos pela cheia e pela estiagem dos últimos três
meses.
O Ministério da Agricultura terá um crédito suplementar de R 50 milhões, o Ministério da Saúde
terá R 50 milhões e R 12 milhões serão para ajudar
na reconstrução de unidades escolares destruídas
pelas cheias.
O Ministério dos Transportes, Sr. Presidente, investirá, só ele, cerca de R 230 milhões para reconstrução de estradas e pontes. E, por fim, o Ministério
da Integração Nacional usará verba correspondente
a R 400 milhões para ajudar as vítimas das cheias
e estiagens não só no Rio Grande, mas também dos
Estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste.
Era isto, Sr. Presidente.
Agradeço à Senadora.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite-me um aparte, Senador Paulo Paim
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Paulo Paim, V. Exª assinalou hoje esse
protesto realizado no Rio de Janeiro em decorrência de
todos aqueles que não foram atendidos a tempo e que
faleceram vítimas de desastres de aviões e, por vezes,
também de pessoas que não têm o direito a receber a
devida assistência da Previdência. Como V. Exª é muito
engajado nesses movimentos, eu gostaria de aproveitar
a oportunidade, dada a sua história de estar sempre presente nesses atos, para convidá-lo a participar da Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência, que iniciou,
a partir do dia 2 de outubro, um percurso que inclui mais
de cem países, contando com a adesão de Presidentes,
prêmios Nobel da Paz, militantes, artistas e todas as pessoas que concordam com a necessidade de se criar uma
consciência global a respeito do desarmamento e da não
violência. No dia 20 próximo, domingo, após percorrer
mais de 130 mil quilômetros, essa marcha vai chegar a
São Paulo, bem como, avalio, também a Porto Alegre e
outras capitais brasileiras. E justamente as pessoas que
nos pedem para conclamar pela marcha e convidar a todos é que querem unir as vozes e todos os movimentos e
organizações de pessoas em uma marcha no coração da
cidade para expressar o repúdio a toda forma de violência
e discriminação. Essa marcha tem como principais reivindicações: o desarmamento nuclear mundial, a retirada
imediata das tropas invasoras dos territórios ocupados,
a redução progressiva e proporcional dos armamentos
de destruição maciça, a assinatura de tratados de não
agressão entre os países, a renúncia dos governos a
utilizar as guerras como meio para resolver os con itos,
o repúdio a toda forma de violência (econômica, sexual,
de gênero, racial, moral, psicológica, religiosa, física) e
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discriminação. Essa marcha será em São Paulo, a partir das 14 horas, com o cortejo do bloco afro Ilu Obá de
Min, e irá até o Vale do Anhangabaú, a partir das 16 horas, com Simoninha, Max de Castro, Luciana Mello, Jair
de Oliveira, Madan, Duofel, Vange Milliet, Suzana Salles
e a Banda Isca de Polícia, pessoas que são todas suas
amigas, inclusive com a Orquestra de Berimbaus Babado
de Chita e outros convidados. Fiz este aparte, Senador
Paulo Paim, porque V. Exª é uma pessoa que tem muita afinidade com os propósitos das pessoas que estão
participando e convidando todos para participarem dessa Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência. Meus
cumprimentos e muito obrigado a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço a V. Exª. Sou parceiro nessa caminhada. Eu estava
agradecendo à Senadora Marisa Serrano, porque acabei falando antes de S. Exª, pois fiz uma permuta. Mas
quero só concluir, permita-me, dizendo que hoje vai
ser um dia muito importante também pela presença do
conjunto do movimento sindical brasileiro. Estão aqui,
unidos, no plenário, o Paulinho, Presidente da Força;
o Calixto, Presidente da Nova Central; o Zé Augusto,
do Fórum Sindical, além de representantes de outras
centrais e confederações que nos ligaram.
Entendo que o PL nº 248 moraliza essa questão
tão importante e vai terminar com o con ito entre o Ministério Público do Trabalho, as entidades e a decisão
soberana da assembléia, porque ele limita em 1 , e
a decisão será da assembléia.
Então, é um grande projeto. Foi de minha autoria,
mas foi construído – o Paulinho estava lá, assim como
os sindicalistas que estão aqui – a partir de uma assembléia aqui, no Petrônio Portella, com mais de mil
dirigentes sindicais. Entendemos que era fundamental
– essa foi a visão do movimento sindical – limitar, no
máximo, em 1 . Por isso, entendo que a Casa deve
aprovar hoje esse projeto com tranquilidade.
Sei que vocês, sindicalistas, não podem bater
palmas, mas gostei porque é a semana da pessoa
com deficiência, da sinalização, e, na verdade, é uma
salva de palmas a todos os Senadores.
Agradeço ao Senador Roberto Cavalcanti, que deu
parecer favorável também ao empréstimo de Rio Grande, e ao Senador Crivella, na questão de Santa Maria.
Agradeço pela presença de todos os Senadores naquele
momento lá na Comissão de Assuntos Econômicos, com
a presença dos três Senadores do Rio Grande: Pedro
Simon, Sérgio Zambiasi e este Senador.
Obrigado, Sr. Presidente, fui além do tempo, já
que eu havia me comprometido a falar somente por
cinco minutos.
Peço desculpas a todos.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT –RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto a um tema que cada vez mais requer
urgência e decisão política: a revisão do Pacto Federativo brasileiro.
Precisamos modificar a atual distribuição de direitos e deveres entre União, estados e municípios.
O Governo Federal abocanha 60 dos recursos. Enquanto que os estados ficam com 25 e os
municípios 15 .
Essa disparidade tem causado ao longo dos últimos anos uma série de problemas, principalmente,
para os municípios e estados que praticamente vivem
a míngua e com o ‘pires na mão’, nitidamente na dependência do Poder Central.
Os municípios assumiram inúmeros encargos e
atribuições de responsabilidade da União e dos estados, nas mais diversas áreas. Enquanto que de maneira contrária a participação dos municípios no bolo
tributário nacional tem diminuído.
Já os estados também possuem problemas financeiros, ocasionados pela falta de repasses de
verbas da União.
Sempre falo que as coisas primeiro acontecem
no interior. Lá nas terras distantes dos grandes centros,
onde o cidadão exige do seu prefeito que o posto de
saúde funcione adequadamente, que as escolas tenham
mínimas condições de uso, que os professores sejam
melhor preparados, que as estradas estejam em boas
condições para o escoamento da produção.
Um novo pacto federativo deve efetivamente construir agendas sociais focadas na melhoria de vida e bem
estar da população, com o devido corte das diferenças
um pacto federativo com responsabilidade social que
caminhe junto com políticas públicas contra as desigualdades regionais.
Srªs e Srs. Senadores, ao encontro de um novo
pacto federativo está a PEC 23/2005, de nossa autoria,
que tem por objetivo regionalizar as discussões do Plano Plurianual (PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
A idéia é instituir o Orçamento Participativo a
nível federal; uma idéia que não é nova, mas que se
justifica pela proposta democrática de assegurar a
participação do cidadão.
A meu ver a melhor fórmula de gestão pública é
aquela que inclui a participação popular no processo
decisório.
Um orçamento participativo poderá evitar a maior
parte dos desvios de recursos, pois a população saberá o quê e como fiscalizar.
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É preciso ouvir mais a população, planejar um
orçamento que inclua os seus anseios, que valorize o
homem e o meio ambiente em programas de cidadania,
inclusão, segurança pública e direitos humanos.
Sr. Presidente, a discussão de um novo pacto
federativo está no ceio da sociedade. Há um clamor
neste sentido.
Na semana passada a Grande Loja Maçônica do
Rio Grande do Sul, lançou a campanha ‘Novo Pacto
Federativo’.
O objetivo é chamar a atenção da sociedade e
das esferas governamentais para a necessidade de
definição de um novo pacto.
A idéia é conseguir o apoio de toda a sociedade
civil e a assinatura de 20 milhões de brasileiros, com
número do título de eleitor, e apresentar uma proposta
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de emenda popular para que a revisão do pacto federativo seja efetivamente debatida a partir de 2010.
É preciso redefinir as competências para saber
quem fica responsável por áreas como saúde, educação, segurança, entre outras.
Sr. Presidente, é importante ressaltar que antes de
um novo pacto federativo e de um orçamento participativo
nacional, é fundamental que a União, os estados, e os
municípios, tenham consciência de que a solidariedade
deve ser a verdadeira sustentação deste novo tempo.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A minha presença na Presidência é só para garantir
sua voz. E eu pediria aquele seu último livro sobre as
mãos. Cadê Mande-me aqui para eu ler.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mandarei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
estas mãos podem se juntar e bater palmas. Não tem
nada de feio, não.
Convidamos agora um Líder. O Líder está documentado. É Eduardo Azeredo. Está aqui um documento do Líder Arthur Virgílio, transferindo essa liderança
a Eduardo Azeredo, que representa, neste instante,
o PSDB.
Eduardo Azeredo já foi Presidente desse grandioso Partido, foi extraordinário Governador de Minas
Gerais, extraordinário Prefeito e é extraordinário Senador da República.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. Quero também agradecer à Senadora Marisa Serrano, porque, nessa confusão de quem vai primeiro, então vem a Senadora, que
vai logo depois, e falamos em seguida.
Mas eu quero, Presidente Mão Santa e Senadores,
antes de iniciar a minha fala sobre a questão das relações
internacionais, saudar os dirigentes sindicais que aqui estão, como bem lembrou o Senador Paim. Também lá na
Comissão, eu pude manifestar o meu apoio ao projeto.
Esperamos que isso possa ser resolvido aqui hoje.
E também aqui conosco estão os agentes comunitários de saúde. Nós aprovamos, na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, a regulamentação
da profissão, que também deverá hoje entrar na longa
sessão que deveremos ter aqui.
Mas eu quero, Sr. Presidente, lembrar que, na
democracia, não há sucedâneo para o voto. A diplomacia brasileira errou ao desconhecer essa máxima no
caso de Honduras. lnsistiu em apoiar o ex-Presidente
Manuel Zelaya, hospedado desde setembro na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, mesmo depois da
derrota dos seus partidários em eleições livres, limpas
e fiscalizadas internacionalmente, inclusive por alguns
dos nossos colegas Parlamentares.
Preciso ressaltar que não aceito, evidentemente, a
forma como o Chefe de Estado constitucional hondurenho foi removido do poder. Preso por militares e expulso
do país, de pijama, no meio da noite, sua deposição trouxe de volta as piores lembranças da enxurrada de golpes
que marcou a instável história latino-americana.
Havia, no entanto, um atenuante: Zelaya atentara
contra a Constituição hondurenha, que veda a reeleição, ao organizar um referendo com o objetivo de se
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perpetuar no poder. Por isso, os poderes Legislativo e
Judiciário determinaram sua destituição.
A comunidade internacional foi rápida na condenação ao golpe e na exigência da restituição de Zelaya. Os
governos ligados ao Movimento Bolivariano, liderado pelo
Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apostaram no impasse. Nós embarcamos nessa tese quando o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva acolheu o ex-Chefe de Estado
de Honduras no prédio da Embaixada do Brasil.
Foi o primeiro de uma série de equívocos que
ocorreram este ano em especial. O Itamaraty agravou
o problema, ao permitir a transformação da representação diplomática brasileira em palanque. Os zelaístas
ocuparam o prédio. Foi necessária a intervenção do
encarregado de negócios para que recolhessem armas
levadas irregularmente para o prédio.
Esses incidentes levaram a comunidade internacional a retirar seu apoio ao líder deposto. Diante da
intransigência do Presidente de fato, Roberto Micheletti, apoiado pelo Legislativo e pelo Judiciário de seu
país, os Estados Unidos deixaram de considerar a volta de Zelaya ao poder como indispensável, preferindo
destacar a importância da realização das eleições. Foi
uma posição que contou com o suporte do Canadá, da
Colômbia, do Peru, da Costa Rica e do Panamá.
O Brasil, entretanto, na companhia do bloco bolivariano e da Argentina, tornou-se, posso dizer, irrelevante ao insistir no não reconhecimento do resultado do
pleito, principalmente depois que a Suprema Corte e o
Congresso hondurenhos se recusaram a reempossar
o presidente deposto para um governo de transição
até a posse do eleito, em janeiro.
A verdade é que encerramos o ano sem que várias
das metas do Governo Lula fossem alcançadas. A diplomacia brasileira apostou na Rodada Doha da Organização
Mundial do Comércio, que, infelizmente, não prosperou.
Defendeu a candidatura fracassada do Ministro da Cultura do Egito, Farouk Hosni, para o posto de Diretor-Geral
da Unesco, em detrimento de dois excelentes candidatos
brasileiros, o Senador Cristovam Buarque e o cientista
Márcio Barbosa. Apoiou o resultado das eleições presidenciais do Irã, apesar dos fortes indícios de fraude, e
manifestou-se favoravelmente às ambições nucleares do
Presidente Mahmoud Ahmadinejad.
O Mercosul, que nunca cumpriu o seu papel de
união aduaneira, ameaça naufragar, sim, diante de atitudes protecionistas e velhas pendengas políticas entre
seus parceiros. Precisamos, na verdade, reinventar o
Mercosul com urgência, abrindo linhas de investimento
que permitam a real integração econômica da região.
Cerca de 96 de nossas exportações são transportadas por meio marítimo, o que prova o insucesso
de nossos esforços no sentido de maior integração
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com os vizinhos terrestres. Inventamos a Unasul, que
já nasce cheia de problemas. A integração da América do Sul avançou apenas retoricamente. Ainda não
dispomos de infraestrutura que interligue as costas
do Pacífico com as costas do Atlântico. Como se não
bastasse, com a adesão da Venezuela, iniciamos o
processo de ampliação do bloco antes de consolidarmos o mercado comum.
É bom ressaltar que não questiono aqui a importância das relações comerciais com Caracas, como
falamos aqui ontem. Mas o Presidente Hugo Chávez,
com suas declarações belicosas, traz um elemento
de instabilidade às relações do bloco. Ele não aceita a
economia de mercado e a democracia, regras básicas
de conformação do Mercosul.
É uma falácia dizer – vamos repetir aqui – que a
Venezuela seja uma democracia porque faz eleições plebiscitárias. A independência de Poderes, a liberdade de
imprensa, a segurança jurídica e o Estado de direito são
itens fundamentais para caracterizar uma democracia.
É neste contexto que devemos analisar a criação
de parte das 35 novas embaixadas brasileiras criadas
desde 2003, principalmente os sete postos localizados
em países do Caribe, quatro deles autorizados pela
Presidência da República em fevereiro último. Em conjunto, essas nações, que possuem pequena expressão
política e econômica, sustentaram um comércio de
apenas US 13,5 milhões com o Brasil no ano passado,
ou seja, em torno de R 25 milhões. No total, reúnem
267 mil habitantes, uma população menor do que a
cidade de Uberaba, no meu Estado de Minas Gerais,
um triângulo que possui 292 mil pessoas.
O Governo prioriza a criação de embaixadas
em pequenas ilhas no chamado circuito caribenho do
Itamaraty – são embaixadas em ilhas como São Cristóvão e Nevis, que têm apenas 39 mil habitantes, não
havendo um brasileiro residente – em vez de fazer uma
consolidação dos consulados brasileiros e promover a
criação de novos consulados em todo o País.
Nós temos três milhões de brasileiros, hoje, espalhados por todo o mundo. Contamos com 151 representações no exterior e poderíamos ter, evidentemente, um número maior de consulados para ampliar
essa assistência consular, como comprovamos, em
visita de inspeção, eu e o Senador Heráclito Fortes,
ao departamento ultramarino francês da Guiana e ao
Suriname. Há necessidade, Senador Heráclito, de maior
apoio aos consulados em vez da criação de embaixadas em pequenas ilhas.
O objetivo dessa criação de embaixadas em pequenos países seria alavancar a candidatura brasileira
a um assento permanente no Conselho de Segurança
da ONU, o que depende, entretanto, de consenso das

883

Dezembro de 2009

cinco grandes potências. E não é tomando a atitude
que o Brasil tomou em relação ao Irã, de se abster da
votação, que nós vamos conseguir essa posição no
Conselho de Segurança.
Em contraste, entretanto, devo aqui ressaltar acertos da política do Ministério das Relações Exteriores
em relação à África, alvo de oito viagens do Presidente
Lula, que visitou 19 países e instalou – aí corretamente, no nosso entender – 15 embaixadas no continente,
que atraem interesses econômico-comerciais, especialmente no setor de mineração, de petróleo, no setor
agrícola e no setor de infraestrutura.
O reforço à presença brasileira na Ásia também comunga interesses econômico-comerciais com ambições
políticas. Representações foram abertas em países com
presença no segmento mundial de petróleo e gás, como
Cazaquistão, Azerbaijão, Qatar e Omã, que também estão no centro das questões sobre a estabilidade política
e a paz no Oriente Médio e na Ásia Central.
O Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
terá que lidar cada vez mais com questões globais, por
isso é melhor não cometer tantos erros, principalmente
em momentos de crise. Devemos maximizar esforços
em lugar de dispersá-los. Para conseguir um posto
permanente no Conselho de Segurança das Nações
Unidas, necessitamos tomar medidas pragmáticas
que nos aproximem dos cinco grandes. Não será perseguindo uma retórica terceiro-mundista ultrapassada
e retrógrada que entraremos nesse bloco dos países
do Conselho de Segurança da ONU.
Temos, sim, pontos em comum com a África e a Ásia
que exploramos corretamente, mas precisamos deixar o
discurso integracionista sul-americano para fomentar uma
rede de projetos de infraestrutura que realmente una essa
região nossa. A escolha de sócios viáveis é um ponto imprescindível, para não nos tornarmos reféns do populismo
sem sentido, que condenou a América Latina ao atraso e
que, recentemente, causou prejuízos a empresas nacionais estatais e privadas na Bolívia e no Equador.
A imprensa hoje dá notícia do aumento do custo
do gás para o Brasil, em mais uma consequência da
quebra de contratos feita pelo Governo da Bolívia em
relação ao Brasil. Isto, sim, é defender a Petrobras: é
questionar por que a Petrobras vai ter que pagar, por
que o consumidor brasileiro vai ter que pagar mais caro
em cima de um contrato que foi revisto, e revisto por
uma decisão pessoal de um presidente, e não porque
assim previa a letra dos contratos.
Por último, quero aqui fazer um apelo também
ao Poder Executivo no sentido de acatar a decisão
do Supremo Tribunal Federal a favor da extradição de
Cesare Battisti, condenado, na Itália, pelo crime de assassinato. A concessão de asilo, feita pelo Ministro da
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Justiça, Tarso Genro, teve caráter político. O Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos confirmou a lisura dos
trâmites processuais que garantiram amplo direito de
defesa ao acusado. Mantê-lo no País seria uma afronta
ao Governo italiano, que jamais empregou fórmulas de
exceção no combate ao terrorismo.
Faço aqui, Sr. Presidente, portanto, uma análise de
vários pontos deste ano na área das relações internacionais, muitos deles pontos acertados, como esta relação
crescente com a África e com a Ásia, mas outros, sem
dúvida alguma, de erros, como essa – eu diria – trapalhada em que o Brasil se meteu na questão de Honduras, como as questões ligadas à Venezuela, as questões
ligadas ao preço do gás da Bolívia, o apoio ao Presidente
do Irã, a questão das pequenas embaixadas.
Enfim, são vários itens que mostram que a política externa brasileira precisa de uma visão que seja
coincidente com a tradição de imparcialidade e de
equilíbrio que sempre teve.
Nós não podemos ter as relações internacionais
com um parâmetro partidário. Não é exatamente com
uma linha que seja vinculada a um partido, com dualidade de comando, que podemos ter uma política externa à
altura do novo Brasil, do Brasil que, após a estabilidade
econômica e após a volta da democracia, se coloca de
forma mais adequada. Nós temos um papel mais relevante. Esse papel mais relevante exige que a diplomacia
brasileira mantenha o seu equilíbrio, não se partidarize,
não largue o equilíbrio que sempre teve.
E eu termino, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
lembrando ainda que, neste ano, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, por mim presidida,
aprovou 327 matérias: indicações de Chefes de Missão
Diplomática e Autoridades foram 34; Projetos de Lei da
Câmara, 09; Projetos de Lei do Senado, 21; Projetos de
Decreto Legislativo, Acordos, Tratados, Convenções Internacionais, 122; houve ainda Requerimentos e Emendas aprovadas na Comissão. Enfim, toda uma gama de
assuntos fizeram com que, tanto pelo ângulo das relações internacionais, quanto pelo ângulo da defesa, nós
tivéssemos um trabalho muito grande na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Defesa Nacional cresce, também, em importância na medida em que precisamos reequipar nossas
Forças Armadas. O Brasil tem um futuro brilhante, mas
eu ressalto: não podemos cometer os erros de largar de
lado, deixar de lado a tradição de equilíbrio que o Itamaraty sempre teve. Acertos existem, mas erros também
precisam ser colocados – como aqui os trago, Sr. Presidente –, na expectativa de que possamos ter, em 2010,
novos avanços para a política externa brasileira e menos
erros, como alguns que aconteceram este ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Azeredo, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Conforme ficou acordado ontem, com todas as
Lideranças da Casa, nós já estamos atrasados para
o início da Ordem do Dia, que marcamos para as 15
horas. Já são 15h49min.
Assim, eu vou abrir a Ordem do Dia para iniciarmos a votação das autoridades, chamando ao plenário
os Srs. Senadores.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Senadora Marisa Serrano, estou sendo informado
de que tinha sido dada a palavra a V. Exª. Pergunto se
V. Exª deseja usar da palavra ou se nós poderíamos
iniciar a sessão.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Há
tempo, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Tempo nós já não temos, mas, para a senhora, se
quiser, vamos abrir uma exceção. Pedimos apenas que
a senhora tenha o dom da concisão.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– A Senadora Ideli pediu pela ordem em primeiro lugar.
Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, eu
queria apenas fazer um apelo aos Líderes. Sei que
estão acontecendo reuniões para fechar a pauta do
dia de hoje. Tivemos alguns projetos acordados, que
ficaram de ontem, como é o caso do Simples para a
cultura, no Anexo 3, a possibilidade de votarmos o Vale
Cultura, absorvendo as emendas, além daquele relativo às autoridades e várias outras matérias.
Hoje, pela manhã, aprovamos, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com a concordância
de vários Líderes, um outro projeto que trata da cobrança do ISS do leasing para beneficiar os Municípios, a
fim de que esses recursos sejam destinados a todos
os Municípios onde ocorre a operação de leasing. Assim serão beneficiados milhares de Municípios, não
da forma como é feita hoje, pois apenas meia dúzia
deles, em todo o País, acabam recolhendo o ISS das
operações de leasing. Se houver concordância... Pelo
menos os Líderes que estavam presentes na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania concordaram.
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Então, eu queria deixar o apelo para que o incluam também na pauta do dia de hoje.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes e,
em seguida, ao Senador Casagrande.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a
compreensão da Senadora Marisa Serrano, eu queria
comunicar a V. Exª e à Casa que acabo de sair de uma
reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, presidida tão bem pelo Senador Renato Casagrande, para
onde fomos para uma audiência pública, com participação da imprensa, lamentavelmente sem a presença
de alguns colegas Senadores que deram opiniões e
sugestões para a reforma administrativa, nós entregamos o projeto de reforma administrativa, tão cobrado
e tão esperado, da Mesa Diretora da Casa.
Esse projeto já está à disposição de todos os Senadores, foram distribuídas cópias para todos o Senadores
e, a partir de agora, está inclusive aberto para sugestões,
evidentemente por parte dos Srs. Líderes. Apelamos
aos Srs. Lideres, para que, o mais breve possível seria
o conveniente, apresentassem algumas sugestões ou
o aprovassem, para que nós possamos levar à Mesa
Diretora e, posteriormente, ao Plenário da Casa.
Quero dizer que o projeto atende o anseio de
grande parte dos Srs. Senadores, que, inclusive, colaboraram com emendas. Nós chegamos à redução
tão cantada e tão esperada, inclusive por setores da
imprensa, qual seja a redução de diretorias, vamos
ficar limitados a oito diretorias na Casa, o que é um
grande avanço. Mas é bom deixar bem claro que todas
essas mudanças estão sendo feitas sem que se perca
a eficiência, sem que se perca o objetivo no que diz
respeito ao funcionamento do Senado. Eu quero fazer
um apelo aos Srs. Líderes para que o mais rápido que
possam respondam, de maneira objetiva, se podemos
votar. É importante essa votação, até porque, amarrada
à reforma administrativa, nós temos de andar com a
aprovação do plano de cargos e salários dos servidores
da Casa. Nós precisamos fazer justiça aos servidores
desta Casa. Uma aprovação vai depender da outra.
De forma que eu faço esse apelo aos Srs. Líderes e, evidentemente, se houver consenso, Presidente
Sarney, eu solicitaria a V. Exª que pudesse marcar, inclusive, uma reunião para amanhã. Não tem nenhum
problema. Poderia ser amanhã. Caso contrário, nós
ficaremos à espera do sinal verde dos Srs. Líderes,
mas com a certeza de que a Mesa Diretora cumpriu
com o objetivo e com a missão que pesava sobre os
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nossos ombros com relação à reforma administrativa
da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Renato Casagrande,
com licença da Senadora Marisa Serrano.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a
licença e a permissão – desculpe-me – da Senadora
Marisa Serrano, primeiro o registro da paz que reina
nessa mesa, especialmente do lado direito, com todos
os Senadores vestidos de branco.
Segundo, Sr. Presidente, eu já havia informado a
V. Exª, pessoalmente, da reunião com o Senador Heráclito Fortes. Sou um Senador que está acompanhando
este processo aqui, no Senado. Disse ao Senador Heráclito Fortes e já disse a V. Exª, pessoalmente – falo
aqui agora no microfone do plenário –, que eu terei
oportunidade, até à noite ou até amanhã cedo, de fazer uma avaliação da proposta apresentada por V. Exª
como proposta de reforma administrativa.
Se nós acharmos que ela está adequada e houver um entendimento com os Líderes, acho que nós
temos de aproveitar a oportunidade para votarmos, se
estiver dentro daquilo que achamos adequado, justo,
equilibrado e que aponte para o futuro do Senado.
Se nós acharmos que precisa de ajustamento, nós
não temos tempo, porque o tempo de apresentação da
proposta, que foi hoje, até amanhã é curto para o debate,
mas eu estou com pré-disposição de colaborar para que,
fechado o entendimento e se proposta for boa dentro daquilo que nós estamos debatendo, eu terei condições de
até mais à noite dar um parecer com relação à matéria.
Do mesmo jeito, se eu achar que não esteja
adequado, eu vou pedir a V. Exª que nós possamos
também, se não houver entendimento com os Líderes,
deixar para o início do ano que vem.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esse é o nosso desejo. Essa reforma custou muito
trabalho à Casa. Passamos o ano inteiro trabalhando,
e foi democraticamente debatida com os Srs. Senadores por duas vezes.
V. Exª colaborou e tem acompanhado. Fizemos
audiências públicas, ouvimos a Fundação Getúlio Vargas, ouvimos o grupo de funcionários, todos colaboraram nesse trabalho. É um trabalho, mas como todo
trabalho sempre pode ser aperfeiçoado, e as ponderações de V. Exª nós achamos muito justas e estamos
esperando justamente que V. Exª possa dar sua contribuição ou apoiar a reforma como ela está, de modo
que possamos aprová-la.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
Peço licença antes à oradora que está na tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei breve, Sr. Presidente, sobre o assunto. O projeto que a Mesa apresentou para nós, Senadores, contém cerca de 650 artigos.
Trata-se de um processo bastante extenso, longo...
Certamente, acredito, que nós, Senadores, teremos proposições a apresentar, propostas de emendas,
mas, como ainda não há um processo normal, como
um projeto de lei a ser apresentado, há que se perguntar também, a pergunta normal que tenho é como
apresentar emendas, na forma de emendas, se ainda
não houve um projeto regularmente apresentado para
ser apreciado. E ainda mais: será que vamos votar um
projeto de resolução sem o procedimento normal, segundo o Regimento, de hoje para amanhã
Sr. Presidente, claro que me sinto na responsabilidade de estudar essa matéria, com a importância que
ela tem, mas o prazo que temos de hoje para amanhã
para um projeto de resolução com 650 artigos pelo
menos é bastante exíguo.
Só isso que gostaria de ponderar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Suplicy, ainda não formalizamos em uma
resolução da Mesa. Por isso mesmo, distribuímos pedindo aos Senadores que façam suas observações
de modo que possamos incluí-las na resolução a ser
encaminhada ao Congresso. Por isso, distribuímos, e
ainda não formalizamos, o projeto esperando essas
contribuições. Aliás, durante o ano inteiro, já pedimos
os dois prazos: trinta dias, depois mais trinta dias.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a tolerância
da Senadora Marisa Serrano, eu gostaria de louvar o
gesto do Senador Suplicy. Acho que essas questões
não podem ser votadas dessa maneira. Agora, eu
apelaria ao Senador Suplicy que nos ajudasse também a trabalhar pela transparência do Orçamento,
cujo Relator é do partido do Senador. Lá, sim, existe
uma quantidade imensa de emendas e há uma correria terrível para que se vote sem discussão, que se
vote o que vem de goela abaixo. Então, temos de ter
aqui a busca da transparência em todos os sentidos.
Nós não estamos apresentando proposta querendo
que seja votada amanhã. Estamos querendo discutir
de maneira transparente. Quero dizer que, nesse bolo
de sugestões, constam inclusive sugestões da própria
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Chefe do Gabinete do Senador, que foram apresentadas e que estamos analisando.
Agora, nós temos que correr. Acho que a prioridade – e o Senador pode colaborar com isso – é com
o Orçamento. Aí, sim, existem créditos, existe uma
verdadeira caixa preta, e eu gostaria de ter a mesma
disposição de todos os colegas nessa questão, não
apenas na reforma administrativa da Casa que não
interfere em questões financeiras; ao contrário, reduz
custos e gastos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de dizer aqui – hoje nós estamos com a Casa cheia, as
galerias lotadas – qual é o maior desafio do Brasil hoje.
Eu acredito que o maior desafio é melhorar a educação;
esse é o grande desafio, maior do que tudo o que se
possa pensar, afinal de contas eu sempre digo que uma
sociedade vai ser melhor, vai ser mais justa se o povo
for mais educado e mais culto. Um povo bem educado
produz mais qualidade e eficiência, e o sindicalismo sabe
disto: mais qualidade e eficiência se o povo for mais educado. Um povo bem educado respeita o meio ambiente
e evita o desperdício; só evita o desperdício e respeita
o meio ambiente se o povo for educado. Um povo bem
educado sabe prevenir doenças, epidemias e promover
uma melhor qualidade de vida; para ter melhor saúde,
tem que ter mais educação. Um povo bem educado
consegue usufruir de todas as inovações tecnológicas;
o que aparece de novo no País e no mundo um povo
bem educado consegue usufruir de tudo isso.
Há alguns anos, o grande desafio nosso era colocar toda a criança na escola; colocavam as crianças
na escola. Conseguimos isso.
Hoje, nós chegamos ao Rio Grande do Sul, que
é o Estado com maior número de crianças na sala de
aula, de sete a quatorze anos, e 98,9 das crianças
estão nas escolas. Então, o desafio não é colocar a
criança na escola. Qual é o desafio hoje É a qualidade
da educação. E a qualidade da educação não é vista,
e ninguém sabe o que está acontecendo. Não é como
o transporte escolar, quando falta o ônibus para levar a
criançada para a escola; não é como quando a merenda falta. Aí, você vê, você sente. Quanto à qualidade
da educação, você não tem essa percepção.
Então, é necessário acharmos os mecanismos para
melhorar a educação do povo brasileiro, porque as nossas crianças, os nossos jovens que hoje têm computador
em casa ou vão à lan house acessar a internet, eles têm
uma interface, uma proximidade com o mundo todo muito
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mais rápido do que qualquer um de nós. E ele acha que
a escola é chata, que a escola não ensina, porque na
internet ele procura e acha tudo aquilo que a escola não
ensina e que a família, às vezes, não ensina.
Assim, como melhorar a educação Como fazer
com que a educação brasileira melhore Como fazer
com que o jovem se interesse pela escola e não saia
da escola Quando entra, dizem: “Ah, entrou na escola.
Ótimo ” Logo depois, ele evade da escola, porque acha
a escola chata. Como fazer com que isso melhore
Então, quero colocar aqui que recursos nós temos
os suficiente. Não tudo aquilo que nós gostaríamos,
mas só com a desvinculação da DRU, que votamos
este ano, no Congresso Nacional, a educação ganha
no ano que vem, até 2012, R 9 bilhões a mais. Portanto, nós temos um pouco mais de recursos para a
educação nos próximos anos.
E aí Só isso basta
Eu quero colocar que nesta semana a Folha de
S.Paulo soltou uma pesquisa da Fundação Victor Civita,
em parceria com o Ibope e a USP, dizendo que 98 das
escolas, Senador Romeu Tuma, das principais cidades
brasileiras têm computador ligado à Internet.
Aí eu pergunto: Mas se tem computador ligado
à Internet, os professores o utilizam É melhoria do
ensino Não. Os professores só usam o computador
como máquina de escrever. A grande maioria dos professores. Eles não sabem acessar os assuntos que
possam transformar sua sala de aula num local mais
agradável. Eles não têm condições de buscar, na ferramenta que é a Internet, a melhoria da qualidade para
a educação dos seus alunos.
E aí a gente está buscando alternativas. Minas
Gerais achou uma alternativa. Qual foi Garantir um
plus, um dinheiro a mais para as escolas que oportunizassem aos alunos a melhoria da qualidade, isto é,
que nas provas efetuadas as crianças mostrassem que
sabem mais. São Paulo está fazendo a mesma coisa.
Se a criança aprendeu mais, os professores ganham.
A escola ganha. É aquele bônus que todo mundo quer
quando trabalha mais.
Os sindicalistas aqui pedem o bônus se trabalha
mais, se produz mais, se a empresa ganha. Por que
a escola não pode também ter esse bônus Por que
a escola não pode ganhar também, e os professores
ganharem, se a educação está sendo feita Se as
crianças estão aprendendo Se as crianças estão em
sintonia com aquilo que acontece no mundo
Senador Romeu Tuma, o Senador... Não sei se
eu posso, Presidente Mão Santa, oferecer mais um
Porque já era Ordem do Dia e me deram a concessão.
Mas eu gostaria de ouvir o Senador Romeu Tuma.
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O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Se o Presidente
permitir é só um segundo, Senadora. Quando V. Exª fala
não se aparteia, porque estamos aqui para ouvir e aprender. Sobre educação V. Exª é uma especialista e muito
dedicada; fala mais com a alma, com o coração do que
propriamente qualquer sentido cultural. Tem V. Exª pela
escola um amor invejável e se dedica de corpo e alma
a melhorar a educação no Brasil. Eu só pedi um aparte,
Senadora, porque há pouco dei uma entrevista que me
amargurou um pouco. O repórter fez uma pergunta dentro do conceito que V. Exª traz do professor e do aluno,
perguntou-me – ele estava falando sobre segurança e
houve aumento da criminalidade do menor e as crianças
não têm ido à escola – como eu via, em um presídio de
segurança máxima, o preso custar R 4.000,00 e com a
criança na escola se gastar menos de R 1.000,00. Eu
falei que o erro não são os R 4.000,00 que se gasta com
o preso de segurança máxima, é o aluno que é mal dirigido, o investimento errado. Tem-se que se preocupar com
o investimento com aluno, não é com o preso, o preso é
outro tipo de administração. E o Professor ganha menos
do que se gasta com a manutenção do preso; não é preso que temos que olhar, temos que olhar o professor e o
trabalhador da segurança. Eles é que têm que ganhar o
razoável para corresponder a vocação de escolher essas
profissões. A Senhora me desculpe por interrompê-la, mas
eu fiquei profundamente amargurado, porque não dá para
comparar essas coisas, Senador. Nós temos que investir
na educação e investir na segurança para ter aquilo que
a senhora deseja sempre nesta tribuna.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
um prazer ouvi-lo.
Colocou V. Exª o ponto que eu queria me referir
aqui.
A qualidade da gestão das escolas; professores
bem pagos. Quem ganha piso salarial de R 950,00 – e
há inúmeros Municípios do País que pagam menos do
que isso – para os seus professores, como é que nós
queremos uma sociedade mais educada, mais culta
Como é que nós queremos um País melhor se o professor ganha uma miséria, se as escolas que têm no
interior deste País estão caindo aos pedaços, se o professor não tem acesso às tecnologias Se o professor
não tem a competência técnica que deveria ter e que
nossas crianças têm direito Se a educação não está
boa hoje, e não está, isso vai contra um País desenvolvido. Falar que nós queremos um País desenvolvido,
um Brasil melhor, sem falar na educação
Eu queria terminar este ano, nessa tribuna falando daquilo que eu tenho dedicado os 40 anos da
minha vida: falar da educação. Falar que eu não acredito que o nosso País seja melhor se nós não dermos
as nossas crianças uma educação de qualidade. E a
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educação está involuindo e não evoluindo neste País.
E isso é um perigo. É um perigo, porque vai aumentar,
sim, o número de presidiários nas nossas cadeias; vai
aumentar, sim, o número de pessoas inconformadas
neste Pais; não vai oferecer a oportunidade que nós
queremos que todo o brasileiro tenha, oportunidade
se o povo for educado, se estudar mais, se tiver condições de buscar a melhoria e a esperança, e a esperança vem se nós tivermos realmente dado as nossas
crianças a educação que elas merecem.
Mas quero dizer que nem tudo é ruim. Nós estamos terminando 2009, um ano difícil, um ano extremamente difícil.
É claro que queremos que a crise que se abateu
durante este ano no País passe para 2010, aí, sim,
como uma marolinha, porque nunca foi a marolinha
que disseram. Mas que, em 2010, consigamos fazer
com que o PIB nosso seja positivo. Este ano vai ser
negativo ou vai ser zero. Então, se vai ser zero, é porque não crescemos. E não adianta vir com propaganda
enganosa, porque o PIB no Brasil, este ano, vai ser
zero ou próximo de zero.
Portanto, quero dizer que a crise este ano nos
deixa várias lições, mas uma delas é importante: que a
gente tenha humildade de reconhecer os nossos erros
e buscar achar aquilo que acertamos e que podemos
melhorar. Essa humildade que nos falta, às vezes, desse ufanismo do brasileiro achar que está tudo bom, e
a gente sabe que não está. E este ano, com todas as
crises que tivemos, problemas que tivemos nesta Casa,
no País, a crise de corrupção que estamos vivenciando, tudo isso dá a impressão de que este ano não foi
bom. Mas quero dizer que todos os anos, como todos
os governos, a gente tem de olhar para trás e ver aquilo
que passou, o que foi de bom e que ficamos no presente, construímos no presente e aquilo de bom para
o futuro que podemos levar deste presente.
Então, não há jeito de nós...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
...deixarmos de achar, para terminar, Sr. Presidente,
que os governos não constroem. Os Governos têm erros
e acertos. O Governo Fernando Henrique teve erros e
acertos. O Governo Lula está tendo erros e acertos. O
próximo governo vai ter erros e acertos. Agora, a gente
tem de aprender com os erros da gente. Um país que
aprende com seus erros e não quer escamotear com
mentiras os seus próprios erros, aí, sim, aprende.
Então, quero terminar a minha fala, agradecendo
ao Presidente a oportunidade de eu poder falar mesmo durante a Ordem do Dia. Eu não queria deixar de
falar na educação do povo brasileiro, da importância
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que é garantir tudo de bom ao nosso povo e garantir
a ele um bom 2010. Mas um bom 2010 não é só ter
uma economia melhor, a economia para poucos. Nós
queremos que as benesses da economia sejam para
muitos, seja para todo o povo brasileiro e que o povo
brasileiro saiba utilizar...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
...dessas benesses. Agradeço ao Presidente a oportunidade e desejo a todos que este ano de 2009 fique na
nossa lembrança como o ano que não é para esquecer,
mas um ano em que a gente tem que levantar a cabeça, ver o que fizemos de errado, saber o que fizemos
de errado, e propor um 2010, um ano mais brilhante e
melhor para todo o povo brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Marisa Serrano, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
Durante o discurso da Sra. Marisa Serrano, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ordem do dia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Deixe-me começar a Ordem do Dia, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência, tendo em vista o entendimento
entre as Lideranças da Casa, altera o seu despacho
em relação ao Projeto de Lei da Câmara nº 186, de
2009, que cria a Universidade Federal de Integração
Latino-Americana – Unila, para que, após a emissão
de parecer pelas Comissões de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, de Constituição, Justiça e Cidadania,
de Educação, seja apreciado pelo Plenário da Casa.
Eu vou anunciar, primeiro, a matéria, pois há
acordo entre as Lideranças. Já desde ontem, ficamos
de começar a sessão votando as autoridades.
Vamos votar, em primeiro lugar, o Parecer nº
2.604, da Escolha de Autoridade, Sr. Jarbas José Valente, para exercer o cargo de Membro do Conselho
Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações na
vaga do Sr. Plínio de Aguiar Júnior.
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Item extrapauta
PARECER Nº 2.604, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.604, de 2009, da Comissão de Serviços de Infraestrutrura, sobre
a Mensagem nº 260, de 2009 (nº 983/2009,
na origem), de iniciativa do Presidente da
República, que submete à apreciação do
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea f , da Constituição Federal,
combinado com os arts. 23 da Lei nº 9.742,
de 16 de julho de1997, o nome do Senhor
Jarbas José Valente para execer o cargo de
Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, na
vaga do Senhor Plínio de Aguiar Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–Peço à Mesa que prepare o painel.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, o 1º Item da pauta não é votação do SIMPLES, que beneficia os artistas brasileiros
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ontem, ficamos aqui acordados que as primeiras votações seriam as autoridades presentes. Em seguida,
votaríamos a pauta completa.
O SR. HERÁCLITO FORTES ( DEM – PI) – E aí
é a primeira votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Isso.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.)
– Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, pela
manhã, houve uma manifestação no Rio de Janeiro
dos aposentados e pensionistas do Aerus.
Trago a esta tribuna uma proposta ao Governo
e ao Presidente da República. Vou encaminhá-la por
escrito, para que V. Exª autorize a publicação nos Anais
da Casa, mas, em síntese, é o atendimento a uma sugestão do Sindicato Nacional dos Aeronautas e demais
entidades representativas do setor, relativas à celebração de um acordo com o Governo da União.
A proposta me parece ser interessante para o Governo. Aproveitaria a liquidez existente no Aerus hoje,
e o Governo não desembolsaria recursos pelo menos
até o início de 2012. Portanto, a proposta permite o
imediato restabelecimento dos pagamentos, sem que
a União se responsabilize por novos recursos financeiros antes de 2012.
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Do ponto de vista da União, a proposta é extraordinária, portanto, Sr. Presidente, e, do ponto de vista
dos assistidos, permitiria a salvação de muitas vidas.
O próprio Presidente do Supremo, Ministro Gilmar
Mendes, orientou no sentido da busca de um acordo
para o caso de tamanha gravidade, porque há ações
tramitando no Supremo Tribunal Federal. A proposta
poderia encerrar esse calvário.
Uma das questões que mais impressiona na
análise das causas da quebra do Instituto Aerus diz
respeito ao refinanciamento das dívidas. Essas dívidas
eram compostas de valores relativos essencialmente
a duas origens: às contribuições normais das patrocinadoras e às contribuições dos participantes.
Como estamos no período da Ordem do Dia, Sr.
Presidente, não vou fazer a leitura desse pronunciamento, mas achamos que, neste final de ano, o Governo
deveria ter um pouco mais de sensibilidade humana
e deveria atender os aposentados e pensionistas do
Aerus. Estão vivendo um calvário que vem de longe e,
certamente, muitos que já faleceram e receberam uma
homenagem póstuma, hoje, no Rio de Janeiro, poderiam ter tido um final de vida mais feliz não fosse essa
insensibilidade governamental. A responsabilidade é
do Governo. Houve uma intervenção nesse fundo de
pensão, intervenção do Governo. E, portanto, as consequências devem ser assumidas pelo Governo.
Esperamos que, neste final de ano, o espírito natalino possa inspirar o Presidente da República para
que chame os responsáveis por esse entendimento,
por esse acordo, e determine que esse acordo seja
celebrado em tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Os Srs. Senadores já podem votar. Peço aos Senadores que se encontram noutras dependências da Casa
e em seus gabinetes que compareçam ao plenário,
pois estamos em votação nominal para a escolha de
autoridades e teremos ainda oito votações.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PcdoB – CE) –
Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, é apenas para fazer aqui um breve comunicado para consignar que, hoje, na cidade do Rio de
Janeiro, houve manifestação por parte de funcionários da
ex-companhia Varig, pensionistas do Aerus, que perderam
a complementação salarial tendo em vista as dificuldades
financeiras do Aerus – era a companhia. Eles recolheram
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durante todo o tempo em que trabalharam e contavam
com ela no momento da aposentadoria.
Ocorre, Sr. Presidente, que fizemos diversas gestões – os Senadores do Rio Grande do Sul e sobretudo
do Rio de Janeiro. Fomos diversas vezes ao Ministro José
Dirceu e tentamos sensibilizar o Governo, porque há um
débito correndo no Supremo Tribunal Federal do Governo com a Varig por conta de vários planos econômicos
que levaram nossa maior companhia à falência.
Hoje, eles fizeram com cruzes, mostrando que mais
de 1.700 funcionários morreram ao longo dessa pendenga judicial, vivendo um drama terrível. V. Exª pode imaginar: uma comissária que ganhava, na ocasião, R 5 mil,
R 6 mil, hoje sobrevive com R 600,00, R 700,00, que
é sua aposentadoria do Regime Geral da Previdência
Social, sem a complementação do seu fundo de pensão,
fundo de pensão que foi a falência por insensibilidade
das autoridades monetárias do Governo.
O que nós esperamos, Sr. Presidente, é que não
tenhamos, ano que vem, ou nos próximos anos, uma
outra manifestação, com mais cruzes, que esse calvário não se prolongue, que os funcionários da Varig, que
transportaram todos os brasileiros, durante tantos anos,
sem um acidente, essa companhia, que foi, para nós,
uma ligação do Brasil com o mundo, cujos escritórios no
exterior davam abrigo inclusive aos brasileiros que, na
época da revolução, estavam exilados; orgulho nacional,
competência, manutenção, atendimento. Hoje, essas
aeromoças, esses comandantes, esses engenheiros
de vôo se encontram em momento muito difícil.
Então, este Congresso, tenho certeza, é solidário
a eles. Fomos, desde o princípio, e pedimos que as
autoridades do Governo, o Sr. Ministro da Fazenda, o
Sr. Ministro do Planejamento, o Advogado-Geral da
União sejam sensíveis ao apelo desses brasileiros
que precisam de um encontro de contas, para que o
Governo possa dar fôlego ao Aerus e ele possa cumprir a sua missão de complementação do salário daqueles trabalhadores que hoje vivem um melancólico
crepúsculo em suas vidas.
Sr. Presidente, fica aqui o meu pronunciamento em favor dos valorosos funcionários da Varig, que
hoje, na minha cidade do Rio de Janeiro, fizeram uma
manifestação simples e comovente, mostrando que
milhares, quase dois mil já morreram, e morreram
esperando que o Governo tomasse uma providência
de justiça e fizesse que o Aerus pudesse arcar com
os compromissos que tem com esses aposentados e
pensionistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente, sobre a matéria.
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O SR. ELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiro,
pedir licença a V. Exª para manifestar as minhas condolências a duas figuras extraordinárias que viveram
no Ceará e faleceram no dia de ontem. Um, ainda muito jovem, José Pessoa Filho, que faleceu de câncer.
Dirigiu por muitos anos o Sindicato dos Distribuidores
de Combustíveis do Estado do Ceará, trabalhou na
Rádio Uirapuru, de Fortaleza, que era uma das rádios
mais ouvidas da nossa cidade. Lembro que, quando
criança, a gente assistia ali, quando o pai dele dirigia
aquela emissora, que a gente adormecia ouvindo o
programa de um ex-Senador da República, depois
de A Voz do Brasil, chamado Cid Carvalho. Então,
depois de A Voz do Brasil, vinha o Cid Carvalho, com
as músicas clássicas brasileiras, Villa-Lobos, Carlos
Gomes e os grandes mestres da música do mundo.
Ali a gente adormecia ouvindo as músicas clássicas.
Então, ele é dessa cepa, uma grande figura que queremos homenagear.
Um segundo também cearense do nosso coração, mas nascido no Piauí, um médico, militante do
movimento sindical, 71 anos, dedicou toda a sua vida
à causa da Medicina e da categoria. Então, Nilson
Moura Fé, uma grande figura que colocou a sua fé no
homem. Era, ao mesmo tempo, um médico, psiquiatra e um grande filósofo, que olhava a vida e olhava
a realidade, via, enxergava, sabia o caminho que deveria seguir.
Então, quero cumprimentar essas duas figuras
que são nossas, do Ceará, embora uma tenha nascido no Piauí, eu diria o nosso Senador Mão Santa,
também médico como ele, irmão nosso.
E registrar, Sr. Presidente, por último, também
a nossa felicidade em poder homenagear um gigante
da luta política, da arquitetura e do conhecimento, que
completou, no dia de ontem, 102 anos de vida, que é
essa figura extraordinária do arquiteto, gente do povo,
simples, chamado Oscar Niemeyer. Ele completa os
seus 102 anos com a disposição de querer trabalhar
todo dia, de querer fazer arte todo dia. Então, isso é
muito importante para nós. Ele sempre diz que é um
velho comunista, um homem da luta pelo socialismo,
defensor dessa política que tem-se desenvolvido no
Brasil de integração da América do Sul, defensor do
socialismo. Naquela idade, passando por tudo o que
já passou na vida, tudo, assistiu a tudo isso a que nós
estamos assistindo aqui, desde lá de trás, desde a
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Revolução de 30 até hoje, ele conviveu participando
ativamente dessa história.
Então, Sr. Presidente, quero registrar dois votos de
pesar por figuras extraordinárias da nossa convivência
local, lá, no Estado do Ceará, e a nossa felicidade em
homenagear essa figura extraordinária que é Oscar
Niemeyer, que não é um homem do Rio, nem do Ceará,
nem de São Paulo; é um homem do Brasil inteiro.
Meus parabéns, Oscar Niemayer, por seus 102
anos de existência, de uma vida fabulosa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Wellington Salgado, que
primeiro pediu a palavra para discutir a matéria, e peço
ao Senador Papaléo que vote.
O SR. ELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Para discutir a matéria. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, obrigado.
Eu queria simplesmente encaminhar o voto, já que
o Presidente Collor me deu a honra de ser o Relator
da indicação do Sr. Jarbas José Valente na Comissão
de Infraestrutura.
Eu queria dizer aqui que o Sr. Jarbas José Valente é um profissional brilhante e de carreira. Exerceu
profícua atividade profissional em diversos setores
da vida pública. Merece relevo sua experiência como
Presidente do Conselho de Administração da Telems
– 1997 a 1998; membro do Conselho de Administração da Telesergipe – 1995 a 1996; membro do Conselho de Administração da Telegoiás – do Estado do
meu querido amigo Marconi Perillo – de 1996 a 1997;
Conselheiro Substituto do Conselho Diretor da Anatel
– 2000 a 2002 e 2004 a 2006; Superintendente Executivo Substituto da Anatel, 2002 a 2004. Exerce, desde
o ano de 2001, cargo de Superintendente de Serviços
Privados da Anatel.
Ou seja, estamos votando, hoje, um cidadão brilhante e de uma carreira brilhante na Anatel, onde já
exerceu, por vários anos, como substituto, esse cargo
que nós, hoje, aqui, estamos votando. Se Deus quiser,
ele será aprovado. E se Deus quiser e se os Senadores
também quiserem, porque, para ser aprovado, devem
querer Deus e os Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Marconi Perillo pediu a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, eu estava inscrito antes, mas
eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – O seguinte orador será o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de manifestar aqui a minha
satisfação pessoal pela indicação do Dr. Jarbas Valente para a função de Diretor da Anatel, não só pelo
fato de ele ser goiano, mas por ser um dos servidores
mais qualificados da Anatel.
Ele é técnico do mais alto valor, moral inclusive,
da mais alta qualificação. É um diretor que certamente
honrará a Anatel com a sua presença no Conselho de
Administração como Diretor.
A votação é secreta, mas eu gostaria de dar esse
testemunho favorável ao Dr. Jarbas Valente, que muito
merecidamente vai ocupar, com a aprovação aqui no
plenário, essa diretoria da Anatel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senado Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Quero também me associar ao Senador Inácio Arruda
e felicitar o Oscar Niemeyer, esse grande arquiteto,
grande homem público, pessoa com posições muito
progressistas ao longo de sua vida centenária. É um
patrimônio da inteligência brasileira.
Quero também reforçar, pedir o voto, o apoio de
todos os Senadores e Senadoras ao Dr. Jarbas José
Valente, técnico competente de carreira na Anatel, que
tem especialização na área. É indispensável à Anatel
hoje: alguém que tenha essa formação. Porque temos
grandes desafios na implantação do plano nacional de
banda larga no País, na digitalização das comunicações, televisão e rádio, na inclusão digital das escolas
públicas. E a Anatel tem um papel absolutamente essencial na regulação deste segmento tão importante e
estratégico, que são as comunicações no País.
Por isso, eu peço o voto e o apoio de todos os
Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas aproveitando, enquanto os colegas votam, para pedir a
V. Exª que, se possível, inclua entre os projetos que
serão ainda votados hoje e amanhã, o Projeto de Lei
da Câmara nº 24, do Deputado Gustavo Fruet, que
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dispõe sobre o depósito legal de obras musicais na
Biblioteca Nacional.
É um projeto para o qual existe consenso. Não
haverá contradição em relação à posição de governistas
e oposicionistas. Por isso, peço a V. Exª, se possível, a
inclusão entre os projetos que serão votados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa acertou com as Lideranças da Casa uma
relação de projetos a serem votados hoje. No entanto, acho que não existe objeção à inclusão do projeto
proposto por V. Exª.
Por isso, consulto os Líderes dos Partidos. (Pausa.)
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – De fato não há. Nós elencamos
uma série de matérias que são, efetivamente, de consenso. E essa é uma delas. Então, essa pode ser vota-
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da com ou sem quorum. Pode ser votada em qualquer
situação. Há cerca de 40 delas, talvez. Mas entendo
que é meritória tanto pelo autor quanto pela matéria
em si, e não vejo por que não incluí-la como o décimo
quinto item, levando em conta que um dos itens são
as dez autoridades.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou promover à apuração do resultado, um vez que
já chegamos ao número.
O Senador Flávio Arns está votando. (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e N O 09.
Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Edvaldo Alves de Santana para ser reconduzido ao
cargo de Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.605, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.605, de 2009, da Comissão de Serviços de Infraestrutrura, sobre
a Mensagem nº 261, de 2009 (nº 985/2009,
na origem), de iniciativa do Presidente da
República, que submete à apreciação do
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea f , da Constituição Federal,
combinado com o parágrafo único do art.
5º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, o nome do Senhor Edvaldo Alves de
Santana para ser reconduzido ao cargo de
Diretor da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. DELC DIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELC DIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas gostaria de fazer um registro sobre o Dr. Edvaldo Alves de Santana. É um excelente
quadro, é um dos profissionais do setor elétrico mais
respeitados. Teve uma carreira muito bonita no Sistema
Eletrobrás. Tem feito um excelente trabalho na Agência
Nacional de Energia Elétrica. Portanto, é com muita
satisfação, com muito respeito e, mais do que nunca,
certo de que estamos votando por um profissional de
primeiríssima qualidade é que eu não poderia deixar
de fazer este registro, Sr. Presidente, porque o Edvaldo
é um companheiro meu do setor elétrico e uma pes-
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soa que prestou relevantes serviços ao País na área
de energia elétrica.
Saúdo a recondução – eu espero, com a nossa
votação de hoje – do Dr. Edvaldo Alves de Santana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores para votarem, uma
vez que ainda teremos oito votações pela frente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Acabo de receber a relação
dos projetos que vamos votar. O item 12 é o PLS nº
248, de autoria do Senador Paulo Paim.
Consulto a Mesa se não poderíamos colocar
esse projeto para ser votado logo após as votações
nominais – são três projetos complementares, além
do das autoridades.
Estou propondo essa inversão, Sr. Presidente,
se for possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª endereça o requerimento à Mesa de inversão
de pauta, porque terá de ser submetido ao Plenário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, V. Exª distribuiu no plenário a relação das
matérias que serão apreciadas nesta sessão. Assim
sendo, eu gostaria de requerer a V. Exª e à Mesa que
incluísse um projeto que já tem a urgência assinada
por todos os Líderes, que apresentei ontem à Mesa.
Refiro-me ao Projeto de Lei nº 220. A assessoria de V.
Exª tem conhecimento da matéria. Tendo em vista que
foi assinada pelos Líderes, eu gostaria que constasse
como prioridade a votação da mesma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
Vamos determinar à Mesa que examine o pedido
de urgência feito por V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
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ro deixar aqui minhas condolências à família do exDeputado Estadual João Batista de Oliveira, de Minas
Gerais, pelo seu falecimento, na segunda-feira, ele que
foi um líder das pessoas com deficiência, e realizou
um trabalho profícuo.
Portanto, faço este registro com pesar, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria a
V. Exª, pois estava ausente, tendo em vista um compromisso externo, portanto, não participei da votação
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para a indicação do nome do Dr. Jarbas José Valente
para a Anatel.
Então, que registrasse o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
Continua em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço a S. Exªs o obséquio de comparecerem
ao plenário.
Senador Papaléo, peço a V. Exª que vote.
Senador Magno Malta, peço a V. Exª que vote
também.
Senador Marconi Perillo. (Pausa.)
Alcançado o quórum regimental, vou proceder à
apuração, a fim de apressarmos as votações.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e Não 08.
Não houve abstenções.
Total: 42 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente, eu gostaria de declarar o meu voto
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Augusto Botelho votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Escolha do Sr. José Geraldo Lourenço de Souza
Neto para exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transportes.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.610, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.610, de 2009, da Comissão
de Serviços de Infraestrutrura, sobre a Mensagem nº 270, de 2009 (nº 1.001/2009, na origem), de iniciativa do Presidente da República,
que submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Geraldo Lourenço de
Souza Neto, para exercer o cargo de Diretor
de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT.
Peço à Secretaria da Mesa que prepare o painel. (Pausa.)
Em votação a matéria.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Dr.
Geraldo, que neste momento está sendo votado, é
uma pessoa que está preparada, tem currículo, tem
histórico de vida. É um sujeito de reputação ilibada, e,
certamente, no posto que vai ocupar, será muito útil à
Nação, ao Brasil, neste novo momento em que estamos vivendo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Senador Valter Pereira já votou (Pausa.)
Obrigado.
Senador Renan Calheiros (Pausa.)
O Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior já
votou (Pausa.)
Obrigado.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Gilberto Goellner com a palavra.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT.) – Eu
gostaria de registrar o meu voto nas duas primeiras
votações, porque estive ausente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a intenção de V. Exª.
Alcançado o número regimental, vou proceder
à apuração.
(Procede-se à apuração.)

896

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO72087
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
72088

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e N O 08.
Não houve abstenção.
Total: 44 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Indicação do Sr. Vicente Andreu Guillo para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas (ANA),
na vaga do Sr. José Machado.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.606, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.606, de 2009, da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, sobre a Mensagem
nº 266, de 2009 (nº 998/2009, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor Vicente Andreu Guillo,
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Águas – ANA, na vaga do Senhor
José Machado.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir
o voto das Srªs e dos Srs. Senadores para o Sr. Vicente
Andreu. Ele é um técnico altamente competente. Foi diretor eleito pelos trabalhadores, pelo Fundo de Pensão
na CPFL, em São Paulo, sempre trabalhando nesse
setor de gestão de recursos hídricos. Trabalhou esses
anos na Secretaria de Gestão dos Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, e agora está sendo
indicado pelo José Machado, ex-Presidente da ANA,
que fez um grande trabalho. Inclusive, o José Machado, quando Deputado, foi autor do Plano Nacional de
Recursos Hídricos, e agora está sendo indicado para
a Agência Nacional de Águas.
Portanto, quero dar o meu testemunho da competência, da formação intelectual, do profundo conhecimento de recursos hídricos que possui o Dr. Vicente Andreu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan Calheiros.
Senador Flexa Ribeiro, também esperamos o
seu voto. (Pausa.)
Senador Arthur Virgílio, o seu voto. (Pausa.)
Alcançado o número regimental, procederei à
apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 31 Srs. Senadores; e N O, 11.
Não houve abstenções.
Total: 42 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Outro nome para Diretor da Agência Nacional de
Águas (ANA), na vaga do Sr. Benedito Pinto Ferreira
Braga Júnior. Trata-se da Mensagem nº 267, que indica o Sr. Paulo Rodrigues Vieira.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.607, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.607, de 2009, da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, sobre a Mensagem
nº 267, de 2009 (nº 999/2009, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor Paulo Rodrigues Vieira,
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Águas – ANA, na vaga do Senhor
Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior.
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Em discussão o Parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação o Parecer.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que ainda não votaram
que o façam.
O Senador Demóstenes já votou
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão orador.) – Notei que, na votação
anterior, do Sr. Vicente Guillo, para a ANA, apertei aqui,
mas houve algum problema e não foi registrado o meu
voto. Peço que seja registrado meu voto “sim”, Sr. Presidente, para o Sr. Vicente Guillo da ANA.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a intenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

900

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO72091
2009

Quinta-feira 17

DEZEMBRO 2009
72092

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 23 Srs. Senadores; e N O, 23.
Não houve abstenção.
Total: 46 votos.
Vamos submeter a uma nova votação, em virtude
de ter empatado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tendo em vista o empate, eu gostaria que V. Exª repetisse a votação, para constar o meu voto, uma vez que
o aparelho aqui não funcionou devidamente. Na hora
“H”, o aparelho falhou.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Eu também, Sr. Presidente. Fui votar e não consegui.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu não
votei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores, de acordo com o Regimento, temos
de repetir a votação, uma vez que houve empate.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O Regimento diz expressamente que, em caso
de empate, se repete a votação
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a V. Exª.
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O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Não é V. Exª a desempatar (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos habilitando o painel. (Pausa.)
O painel está aberto, os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Demóstenes Torres, eu queria apenas...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu queria apenas repetir o art. 307 do Regimento:
“Art. 307. Em caso de votação secreta, havendo empate, proceder-se-á a nova votação”. Art. 307 do Regimento Interno da Casa.
Senador Antonio Carlos Valadares já votou
Senador Efraim
Senador João Ribeiro, do Tocantins, já votou
Senador Crivella
Senador Marconi Perillo
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou proceder à apuração.
Senador Flexa Ribeiro já votou
Muito bem. Então, vou proceder à apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 25 Srs. Senadores; e N O 26.
Houve uma abstenção.
Total: 52 votos.
A indicação foi rejeitada.
A matéria foi arquivada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria fazer
um registro. É que esse cidadão que acabou de perder
a votação é um técnico e é um homem de bem. Senão
fica parecendo que foi rejeitado porque não é. Ele é uma
indicação pessoal do Presidente, contra a vontade do
Ministro do Meio Ambiente, o Sr. Minc. Então, ele fez
a sua mobilização e o rapaz perdeu não porque não
é boa gente nem preparado. Ele é preparado, só que
houve uma campanha porque ele foi colocado pelo
Presidente da República.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, para registrar o meu voto, Senador Marconi
Perillo. Registrar o meu voto nesta votação.
O SR. C CERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Presidente. Senador Cícero Lucena, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Cícero Lucena.
O SR. C CERO LUCENA (PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro. Eu acho que é muito importante
esta Casa ficar atenta ao que disse o Exmº. Senador
Magno Malta, que nos demonstra que, neste Governo,
o Ministro é mais forte do que o Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor João Gilberto Lotufo Conejo para a Agência
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Nacional de Águas – ANA, na vaga do Senhor Bruno
Pagnoccheschi.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.608, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.608, de 2009, da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, sobre a Mensagem
nº 268, de 2009 (nº 1.007/2009, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor João Gilberto Lotufo
Conejo, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Águas – ANA, na vaga
do Senhor Bruno Pagnoccheschi.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O painel está aberto.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Havendo quórum regimental, vou proceder à
apuração.
O Senador Raupp está votando.
O Senador Papaléo está pedindo para votar.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou proceder à apuração. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 36 Srs. Senadores; e N O, 17.
Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Chefe do
Executivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Julião Silveira Coelho para a Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, em decorrência
do término do mandato da Srª Joísa Dutra.
Item extrapauta
PARECER Nº 2.609, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.609, de 2009, da Comissão de Serviços de Infraestrutrura, sobre a
Mensagem nº 262, de 2009 (nº 987/2009, na
origem), de iniciativa do Presidente da República, que submete à apreciação do Senado
Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea
“f”, da Constituição Federal, combinado com o
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parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, o nome do Senhor
Julião Silveira Coelho para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em decorência do término do
mandato da Senhora Joísa Campanher Dutra,
em 22 de dezembro de 2009.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
O painel já está aberto, os Srs. Senadores já
podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se os Srs. Senadores já votaram, vou proceder à
apuração.
A Senadora Patrícia Saboya está votando.
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
Proclamarei o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e N O, 11.
Não houve abstenções.
Total: 52 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 2.558, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.558, de 2009, da Comissão
de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem
nº 263, de 2009 (nº 984/2009, na origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senador Federal,
nos termos do art. 52, inciso III, alínea “f”, da
Constituição Federal, combinado com o art.
4º da lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
o nome do Sr. Ricardo Machado Ruiz para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
do Ministério da Justiça.
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O Parecer é o de nº 2.558, de 2009.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Peço a palavra pela ordem, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas queria registrar minha presença na votação anterior. Não
registrei voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a presença de V. Exª e a intenção
do seu voto.
Os Srs. Senadores já votaram (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e N O, 14.
Houve uma abstenção.
Total: 49 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a comunicação ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PARECER Nº 2.559, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.559, de 2009, da Comissão
de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem
nº 264, de 2009 (nº 986/2009, na origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senado Federal,
nos termos do art. 52, inciso III, alínea “f”, da
Constituição Federal, combinado com o art.
6º da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de
1976, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, o nome
do Sr. Alexsandro Broedel Lopes para exercer
o cargo de Diretor da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), em decorrência do término
do mandato do Sr. Eliseu Martins, em 31 de
dezembro de 2009.
A Mensagem é a de nº 264, de 2009, e o Parecer
é o de nº 2.559, de 2009.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Vou pedir para preparar o painel.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, de que se trata
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Trata-se da indicação do Sr. Alexsandro Broedel Lopes para exercer o cargo de Diretor da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como Relator desse processo na Comissão de Assun-
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tos Econômicos (CAE), gostaria de recomendar o voto
favorável à indicação do Sr. Alexsandro Broedel Lopes,
um profissional da mais alta qualificação, graduado em
Contabilidade e em Direito, Professor da Universidade
de São Paulo (USP) nas duas cadeiras, com doutorado nos Estados Unidos. É um profissional da mais alta
qualificação para assumir a diretoria da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Por isso, recomendo, como
Relator, o voto favorável.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero cumprimentar o indicado, o Sr.
Alexsandro. Votamos na Comissão e votaremos agora.
Quero justificar minha ausência. Acabei de chegar de
audiência no Ministério da Integração e não tive a oportunidade de participar das votações passadas. Mas, se
aqui estivesse, eu votaria de acordo com a orientação
do meu Partido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Dr. Alexsandro Broedel Lopes é Professor titular da
Universidade de São Paulo (USP), tem competência
muito profunda, uma excelente formação acadêmica,
como mencionou o Relator, Antonio Carlos Júnior. Portanto, ele será uma contribuição importante nesse órgão.
Essa crise demonstrou ser fundamental a regulação
do mercado financeiro, nesses instrumentos cada vez
mais sofisticados, sobretudo, o mercado futuro. Ele tem
toda a competência para exercer essa função extremamente relevante para a economia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já votaram (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O Senador Demóstenes está votando. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Magno Malta vai votar. (Pausa.)
O Senador Magno Malta já votou. Vou proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e N O, 15.
Não houve abstenções.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada pelo Senado.
Será feita a comunicação regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar a última autoridade. Há votações nominais, mas...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve
um consenso na Câmara dos Deputados, e é importante que reproduzamos aqui esse consenso, que se
deu em torno da aprovação do piso dos agentes comunitários. Há uma reivindicação do Brasil todo com
relação a isso. O Governo Federal já coloca R 650,00
na remuneração de cada um desses agentes comunitários. É muito importante que o Senado dê essa
resposta, votando essa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com excepcionalidade, dispensando
interstícios, prazos.
Queria fazer um apelo aos líderes partidários –
não está aqui o Líder do Governo, Senador Romero
Jucá –: é fundamental que o Senado vote essa proposta de emenda à Constituição. E não vejo aqui –
não participei da reunião do acordo – essa PEC como
produto desse acordo realizado. É importante que se
diga isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan, a matéria foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E estamos
esperando que o requerimento chegue à Mesa.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mas
outras matérias, Sr. Presidente, foram aprovadas hoje,
igualmente, e vão ser votadas aqui.
Quero fazer um apelo a V. Exª: por favor, aceite o
requerimento dos líderes partidários, para que possamos quebrar os interstícios e votar essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É desejo da Mesa proceder dessa maneira.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Se
não votarmos essa matéria, o Senado vai ficar exposto,
porque a Câmara votou com celeridade. É importante
que votemos agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está pensando como a Mesa.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Vamos votar, Sr. Presidente. O PCdoB assina o requerimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, por que essa matéria não se encontra no rol
dos acordos Porque não sabíamos se haveria ou
não quórum qualificado para a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Exatamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Então,
o quórum está perto, está no limite. Meu Partido está
inteiramente de acordo em que se vote a PEC dos
agentes comunitários de saúde; apenas acho que temos de ter a precaução de votar para aprová-la, não
de votar para derrubá-la. Então, estamos inteiramente acordes, fazemos coro com o PMDB, com o PSDB,
com certeza, com todos os partidos, para que possamos votar essa PEC, mas com a segurança de que,
votando, a matéria seja aprovada, não rejeitada por
falta de quórum.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Esse pensamento é o pensamento da Mesa, já
acordado com as lideranças. Estamos apenas cumprindo os trâmites regimentais, esperando que chegue à Mesa...
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, se V. Exª me permitir, quero dizer que não
foi acordado com o PMDB. O PMDB quer que vote
essa PEC. Se há acordo, se ela foi votada por unanimidade na Câmara, é importante que votemos essa
PEC aqui, no Senado. Eu queria reiterar o apelo a V.
Exª. A sessão está avançando. Do jeito que vai, não
vamos votar, ao final e ao cabo, a PEC, e vamos todos
assumir a responsabilidade. O PMDB não vai assumir
essa responsabilidade.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos esperando justamente que seja aprovado
o calendário especial, que tem de ser pedido pelas
lideranças. E, como expôs o Senador José Agripino,
estamos esperando que haja o quórum normal de 49
Senadores para votar.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, respeitosamente, quero dizer que as outras PECs estão aqui relacionadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, não há PEC alguma aqui.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Está
aqui relacionada a PEC do divórcio. Precisamos, igualmente, Sr. Presidente, relacionar essa outra PEC. Se
ela é consensual, se ela reproduz aqui um consenso,
um consenso do que aconteceu na Câmara, não há
por que não votar essa PEC hoje aqui. Praticamente,
haverá funcionamento no Senado hoje; amanhã, não
haverá quórum nesta Casa; não vai mais haver sessão
este ano; e vamos, assim, fazer pouco caso da remuneração dos agentes comunitários, que têm prestado
um relevante serviço ao Brasil.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo com todas as reivindicações que estão sendo
feitas, mas queria pedir que respeitássemos o que foi
combinado ontem, que votássemos o primeiro item
após a escolha das autoridades, o PLC nº 200. Esse
foi o acordo feito aqui, ontem, entre os líderes que estavam presentes.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
verdade, houve uma quebra de comunicação, porque
o combinado de ontem era, de fato, começar pela matéria da cultura e seguir uma linha pela qual, após três
votações complementares, chegaríamos às Propostas
de Emenda à Constituição, na hipótese de haver número para votação. Estamos a favor de quebrar todos
os interstícios tanto para a PEC do divórcio, que já está
em segundo turno, quanto para esta cuja tramitação
se inicia agora.
Portanto, poderíamos já ter invertido, porque,
de fato, é mais exigente votar-se uma PEC e uma lei
complementar do que se votarem as autoridades, em
que, com a presença de 41 parlamentares, resolve-se
a situação. Ou seja, tudo está a favor.
Estamos completamente solidários com os agentes de saúde, entendendo que a questão toda é de
quórum. Entendemos que deveria haver mais Senadores presentes. Se S. Exªs não estão aqui, que cada
um assuma sua própria responsabilidade.
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Está muito correto, Sr. Presidente, para concluir, o
Senador Adelmir Santana, que cobra que retomemos o
acordo de ontem. O acordo de ontem era começar-se
pelo PLC nº 200, que trata do Simples da cultura. E poderíamos tranquilamente votar as leis complementares
e votar as PECs, aproveitando o quórum existente na
Casa, se é que o quórum existe. Estamos de acordo.
A SRA. PATR CIA SABOYA (PDT – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, enquanto se discute, V. Exª pode abrir
o painel. Votamos as autoridades e vamos debater.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O painel está aberto. Estou anunciando a última votação de escolha de autoridade.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem
pretender interromper V. Exª, quero dizer que a ponderação do Senador Arthur Virgílio foi muito importante
e fundamental, até porque, Sr. Presidente, indicou um
caminho. Já que há consenso na Casa, é importante que façamos chegar à Mesa um requerimento de
urgência urgentíssima assinado por todos os líderes.
Precisamos assinar o requerimento. Isso não está feito
ainda, não está feito ainda. No acordo, está a PEC do
divórcio. É importante que se vote, mas é muito mais
importante que se vote...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan, a PEC do divórcio está aí porque
já foi aprovado o requerimento, e já estamos no segundo turno.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Isso
eu já sei, eu sei.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Permita-me, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Senadora Patrícia Saboya esteve na Mesa e
acertou esse procedimento. Nós temos a maior boa
vontade de votar hoje...
A SRA. PATR CIA SABOYA (PDT – CE) – Era
isso que eu queira dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Permita-me, Sr. Presidente, fazer um adendo à minha
fala anterior
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que leia o requerimento, para
nós votarmos, somente isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas o requerimento não chegou à Mesa.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Chegou ou não chegou à Mesa
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não chegou à Mesa.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, concordo que se deva colocar assim, até
por uma razão bem simples. A bem da honestidade, é
bom dizermos para as pessoas que estão lá em cima
que elas têm um longo caminho pela frente. Se aprovarmos essa PEC agora, ela não renderá frutos imediatos.
Essa categoria ainda terá muito trabalho pela frente,
muito caminho a percorrer. Haverá um longo processo
de adaptação do Governo, de regulamentação. Entendo
que é urgente se votar, sim, inclusive dizendo a verdade: não se resolve isso agora, porque há um longo
trajeto pela frente a ser percorrido pelos cidadãos e
pelas cidadãs que aguardam nossa decisão.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, vamos habilitar o painel
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar a indicação da última autoridade e continuar estudando a votação da PEC dos...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Vamos abrir o painel, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Fernando Magalhães Furlan para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Item extrapauta
PARECER Nº 2.560, DE 2009
Escolha de autoridade
Parecer nº 2.560, de 2009, da Comissão
de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem
nº 269, de 2009 (nº 1.000/2009, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor Fernando de Magalhães
Furlan, para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE do Ministério da Justiça.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
A Mesa já habilitou o painel.
(Procede-se à votação.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, definitivamente, a Mesa recebeu ou não recebeu o requerimento assinado pelos líderes
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa não recebeu ainda requerimento que pede
justamente que seja feita a quebra dos interstícios e a
votação especial. É impossível votar-se esse requerimento sem que ele chegue à Mesa. É só isso
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vai assinar o requerimento e vai mandá-lo para
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós estamos esperando.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. PATR CIA SABOYA (PDT – CE) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já darei a palavra a V. Exªs.
A SRA. PATR CIA SABOYA (PDT – CE) – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero dizer que começamos com a votação das
autoridades, inclusive para testar o quórum da Casa.
Votamos a primeira autoridade na presença de 42 Senadores. Na última votação, já houve aqui a presença
de mais de cinquenta Senadores.
Tem a palavra a Senadora Patrícia Saboya.
A SRA. PATR CIA SABOYA (PDT – CE. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria apenas dizer que falei com V. Exª no primeiro
momento da sessão, perguntando se V. Exª concordaria,
dentro de um acordo de líderes, em colocar em votação
essa PEC, que é tão importante e que foi hoje votada,
da qual fui relatora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e V. Exª, imediatamente, disse que
estava muito disposto a votá-la, que concordava com
isso, que tinha apenas a preocupação com o quórum
e que, por isso, começaria essas votações, para, em
seguida, votar a PEC dos agentes de saúde, que é
fundamental para todo o País.
Então, eu queria até agradecer ao Senador Renan
Calheiros, porque está sendo bastante contundente
na sua posição de colocar em votação essa matéria
imediatamente, até para dar uma resposta a homens
e mulheres que lutam há muitos anos pelo nosso País,
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salvando a vida de milhares de famílias, e que, portanto, merecem essa consideração.
Quero ser testemunha de que V. Exª foi o primeiro
da Mesa, da Presidência, a dizer que queria também
votar essa matéria ainda hoje, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, já estou em pé há dez
minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, também peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Há quatro Senadores pedindo a palavra pela ordem.
Concedo a palavra ao primeiro que a pediu: o
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Agradeço-lhe, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo
que uma matéria como essa, tão importante, que
deu tanto trabalho nas Comissões, com um parecer
brilhante da Senadora Patrícia Saboya, tenha de ser
votada dentro de um ambiente de segurança, com o
quórum adequado. V. Exª tem razão. Se uma matéria
tão importante for colocada em votação sem a segurança do quórum, vamos perder todo o trabalho que
fizemos no passado.
Então, apoio inteiramente a reivindicação legítima do Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, mas
com a preocupação de que só devem ser quebrados
os interstícios nessa matéria se tivermos segurança
do quórum.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
Depois, falarão o Senador Flexa Ribeiro e o Senador
Eliseu Resende.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu só queria registrar para o Plenário que o Dr. Fernando Magalhães Furlan é funcionário de carreira, tem
longa experiência no Ministério de Desenvolvimento na
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parte de comércio exterior e de regulação econômica,
é professor-doutor, tem cursos de pós-graduação na
França e na Inglaterra nas melhores universidades, é
professor universitário, com vários livros publicados,
e preenche todas as condições técnicas e a competência econômica e jurídica para estar à frente dessa
importante instituição, que é o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
José Sarney, eu gostaria de, em rápidas palavras, dizer que subscrevo a declaração feita pelo Líder Aloizio
Mercadante, por conhecer o Dr. Fernando Magalhães
Furlan e saber que é excelente profissional e domina
a matéria para a qual está sendo indicado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eliseu Resende.
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de dar uma palavra também, em consonância com o
pronunciamento do Senador Mercadante, em favor de
Fernando Magalhães Furlan. Tive a oportunidade de
ser o Relator da sua indicação. Admiro a sua competência, o seu curriculum vitae. Ele pode prestar serviços importantes à Nação. Portanto, queremos indicar
o nome do Dr. Furlan como Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para
desenvolver seu trabalho, que vem desenvolvendo já,
com sucesso, há muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Será feita a apuração.
Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer também, Sr. Presidente, uma declaração a respeito do Dr.
Furlan, que conheci no Ministério do Desenvolvimento,
que é uma pessoa competente e capaz, de bom trato,
que, certamente, haverá de fazer um bom trabalho no
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Meus parabéns pela escolha e pela relatoria do Senador Eliseu Resende
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e N O, 14.
Não houve abstenções.
Total: 55 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 2 da pauta....
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem, sem querer interromper V. Exª.
Faço chegar à Mesa e a V. Exª requerimento assinado por todos os líderes partidários, sem exceção,
para nós votarmos hoje ainda, uma vez que o quórum
é expressivo – 63 votos –, a PEC dos Agentes Comunitários, fundamental para o Brasil.
O Senador Almeida Lima vai entregar a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho a certeza
absoluta de que V. Exª vai atender ao pedido de todas as
lideranças e dos Senadores para que votemos a PEC dos
agentes comunitários de saúde, que define o piso nacional para essa atividade da maior importância em todo o
Brasil e, em especial, na Amazônia, onde eles exercem
papel fundamental como agente de saúde.
O Senador Renan tem razão: vamos aproveitar
o quórum para votar as PECs. Depois, voltamos à
questão das autoridades, que precisam de apenas 41
Senadores presentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já terminamos de votar as autoridades. Agora, vamos começar a votação da pauta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª é
diligente. Parabéns
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço que os Srs. Senadores colaborem com a Mesa
de modo a que a gente possa prosseguir com rapidez
os nossos trabalhos.
Item 2 .
Projeto de Lei Complementar, que foi acordado
também aqui ontem, a requerimento do Senador Osmar Dias, que fosse o primeiro item da pauta.
PROJETO DE LEI DA C MARA
Nº 200, DE 2009-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.669, de 2009 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 200, de 2009-Complementar
(nº 462/2009, na Casa de origem, do Deputado
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Antonio Carlos Mendes Thame), que altera a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (altera a alíquota de tributação
para produções cinematográficas, artísticas
e culturais).
Pareceres nºs 2.342 e 2.343, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Ideli Salvatti, favorável; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Adelmir Santana, favorável, com a Emenda nº 1-CAE, de redação, que apresenta.
Poderão ser oferecidas emendas.
Discussão do projeto e da emenda em turno
único.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, para discutir.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Para discutir, com a palavra o Senador Marcelo
Crivella.
A Senhora, como Relatora, vai falar por último
depois da discussão.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente, é o nº 200
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É o 200.
Está inscrito o Senador Arthur Virgílio também
para discutir.
Senador Marcelo Crivella, V. Exª dispõe de dez
minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente. Eu não vou ocupar todo esse tempo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de iniciar parabenizando o Senador Renan Calheiros
por essa decisão muito firme de arregimentar todos os
líderes para apresentar o requerimento, que faz justiça
a essas pessoas, verdadeiros anjos sem asas, que sobem às comunidades, que vão aos morros, aos lugares mais pobres, tratar do nosso povo no Programa de
Saúde da Família. Eles merecem o plano de carreira,
merecem seu salário base, merecem ter a dignidade,
o aplauso e o respeito do povo brasileiro.
Sr. Presidente, hoje nós estamos fazendo aqui
questão de justiça a compositores e autores, incluindoos no Simples. Há muitas gravadoras que quebraram.
Eu gostaria de chamar atenção para um assunto
muito importante. Senador Demóstenes, V. Exª fez um
relatório favorável com respeito aos direitos autorais.
Hoje, no Brasil, os artistas... São 300 mil cantores, intérpretes, produtores, músicos, arranjadores, que já
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não conseguem vender os CDs que vendiam antes por
causa da pirataria; vivem dos direitos autorais.
Recentemente, vários astros dessa constelação
vieram à Comissão de Assuntos Sociais – posso citar
aqui Doca da Portela, Nelson Sargento e vários outros – e deram uma declaração que nos comoveu a
todos. Por exemplo, Nelson Sargento está recebendo
de direito autoral R 380,00 por mês. É um compositor
com 180 obras das mais consagradas. Por que recebe tão pouco
Ah, Sr. Presidente, há uma inadimplência enorme
no pagamento de direitos autorais por conta das rádios
e emissoras de televisão. São cinco mil emissoras de
rádio AM e FM, e 40 de inadimplência.
No caso das televisões, ainda é mais grave. Poucas televisões pagam o Ecad. Senador Sobrinho, vão
dizer que o Ecad é caixa-preta. Então, vamos fazer uma
auditoria no Ecad, mas não vamos deixar de pagar os
direitos autorais. O direito autoral é a sobrevivência de
300 mil artistas brasileiros.
Eu vou citar aqui, por exemplo, o caso da TV
Globo. A TV Globo é a maior emissora nacional e ela
conquistou esse prestígio com o talento dos artistas.
Ninguém liga uma televisão porque a televisão é do
Dr. Roberto Marinho ou dos filhos dele, por mais competentes que sejam esses empresários. As pessoas
ligam porque gostam dos artistas, porque gostam da
música, porque gostam dos arranjos, porque gostam
dos intérpretes. Agora, na hora de pagar o direito autoral, a própria Globo, maior emissora do país, dá um
péssimo exemplo, porque não recolhe aquilo que são
os 2,5 do direito autoral.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA. Fora
do microfone.) – Não é verdade
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Recolhe um valor arbitrado. Recolhe um valor arbitrado, mas a Constituição diz que direito autoral pertence ao artista – direito autoral pertence ao artista
A ele pertence o direito autoral, inclusive dizer o valor
da sua obra.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu não posso conceder porque estou discutindo. Mas
depois V. Exª pode discutir e terá o tempo.
Mas o art. 5º, que é artigo pétreo da Constituição,
diz que o direito autoral pertence ao artista e cabe a
ele dizer o valor. E as associações, que representam
os artistas, combinaram com as emissoras de televisão que seria 2,5 do faturamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Crivella só para um esclarecimento:
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na fase da discussão, V. Exª, se assim quiser, poderá
receber apartes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
Sim, Sr. Presidente, mas eu gostaria de concluir primeiro
o meu pensamento para depois conceder apartes.
Sr. Presidente, o que ocorre é que as associações
representantes dos artistas e, hoje aqui nós estamos
falando do interesse deles, fizeram acordo com emissoras de televisão para ser 2,5 do faturamento. O tribunal decidiu. A Record paga, a Bandeirantes paga, o
SBT paga. A Globo arbitra um valor – arbitra um valor
que é muito abaixo do que as outras pagam, e isso não
é justo. O saldo devedor da maior emissora do País já
chega, segundo cálculos do Ecad, a R 400 milhões
Quatrocentos milhões de reais é a arrecadação do ano
inteiro, distribuída para 300 mil artistas brasileiros.
Sr. Presidente...
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Um
aparte, Senador Marcelo Crivella
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Agora não, Senador. Daqui a pouco permito.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Mas
eu gostaria de ter o aparte.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pois não, mas daqui a pouco.
Então, Sr. Presidente, quando nós estamos tratando aqui do Super Simples para beneficiar músicos,
arranjadores, intérpretes, nós temos que também levantar aqui o caso do direito autoral no nosso País.
A inadimplência é imensa, e as emissoras não estão
pagando, trazendo um prejuízo enorme para nossa
classe artística. Esses números são do Ecad.
A matéria tramita hoje no Superior Tribunal de
Justiça. Recentemente houve um voto do Ministro Luís
Felipe Salomão. Grande jurista da minha terra, votei por
ele, porém o voto não foi um bom voto. Por quê Porque
ele acha que a tese deve ser revista. E ele acha que o
direito autoral, embora seja cláusula pétrea, pertence
ao autor, inclusive quanto ao seu valor, o valor a ser
pago a ele. Cabe ao autor, ao arranjador, ao músico
decidir quanto vale. Quem quiser tocar, quem quiser
comprar que ponha, se quiser, mas é ao autor que cabe
o valor da sua obra. O valor da sua obra.
Pois bem, o Ministro achou que havia um excesso. Um excesso, que o valor era abusivo e, portanto,
suspendeu o acordo que havia feito das associações
com as emissoras de televisão.
Até que ponto isso é justo Até que ponto é justo um compositor do nível de Nelson Sargento, aos
78 anos de idade, vir a esta Casa e dizer que recebe R 380,00 de direito autoral por mês E quantos
estão como ele Eu acho isso uma infâmia Eu acho
isso um acinte
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O Senado Federal, no momento em que vota em
favor de autores, compositores, intérpretes, arranjadores e produtores, deveria se debruçar sobre isso. Há
cinco anos eu tento passar essa lei, uma alteração no
regimento. É simples, é só renovarmos as concessões
daqueles que estão em dia com o direito autoral. De
dez em dez anos, os concessionários vêm aqui, de
dez em dez anos. Então, de dez em dez anos, que
se coloque em dia, que se entre num acordo. Mas
por que, meu Deus do céu, se é cláusula pétrea da
Constituição, nós temos uma inadimplência de 40
de emissoras de rádio e televisão, 40
Vão dizer: “O
Ecad é uma caixa-preta”. Vamos abrir uma auditoria,
vamos investigar, vamos ver como isso é distribuído
porque os representantes dos artistas estão lá nas
suas associações.
Eu acho que o que nós não podemos fazer, Sr.
Presidente – isso me dói na alma; há cinco anos luto
por essa lei –, é ver o Brasil não pagar direito autoral
aos compositores, aos músicos, aos arranjadores, aos
intérpretes e aos produtores.
Lamento que a TV Globo, a maior emissora...
Quatrocentos milhões para a Globo não é nada, é muito
pouco, e tenho certeza, Sr. Presidente, de que a classe artística iria aplaudir, porque o valor que hoje ela
paga, arbitrado, é ínfimo em relação ao que as outras
pagam. E já há decisão que condenou a Bandeirantes a pagar 2,5 do seu faturamento. Eu não estou
dizendo que 2,5 é pouco ou muito, mas é o acordo
feito com os artistas.
Se as outras cumprem, por que não cumpre a
maior emissora do País E se todas pagarem, vão
pagar menos, porque o Ecad está disposto a rever os
valores se todos pagarem. Paga a Rede Vida, pagam
várias emissoras, paga o SBT, paga a Rede TV, mas
não paga a TV Globo. E por que a decisão do Tribunal
condena e faz a Bandeirantes pagar 2,5 do faturamento e, na hora em que julga o caso da Globo, não
determina a mesma coisa Será que a decisão do Tribunal só vale para emissora pequena Não vale para
emissora grande
É esse o questionamento que fica e que magoa
as pessoas, porque o homem comum, da rua, o nosso
homem do povo, diz: “Puxa vida, a Justiça, na hora em
que está diante de um poderoso, toma uma decisão
sempre favorável aos poderosos, prejudicando trezentos mil artistas que hoje vivem em situação de penúria
porque não recebem direito autoral”.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Concedo um aparte a V. Exª.
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O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Marcelo Crivella, eu conheço bem...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Crivella, vou inscrever o Senador Antonio
Carlos Magalhães Júnior para discutir a matéria, uma
vez que o tempo de V. Exª está se esgotando e temos
de caminhar. Dez minutos é um tempo razoável, e a
Mesa pede a colaboração dos Srs. Senadores.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, eu gostaria muito de ouvir o Senador
Antonio Carlos Magalhães, porque é dono de televisão,
concessionária...
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
Gostaria, inclusive, de ouvir o Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior, porque ele é dono de uma concessão da Globo na Bahia e pode ter um outro ponto de
vista. Agora, a gente não consegue entender como é
que um Tribunal condena a Bandeirantes a pagar 2,5
do seu faturamento – o SBT paga, a Record paga –,
mas a Globo não pagar.
São essas as minhas palavras, esses os meus
questionamentos, Sr. Presidente, que eu acho que merecem uma resposta. Vamos votar aqui o meu projeto
de resolução do Senado para alterar o nosso Estatuto,
o nosso Regimento, e obrigar que concessões públicas
só tenham renovada a sua concessão, de dez em dez
anos, se estiverem com os direitos autorais em dia,
que é cláusula pétrea da nossa Constituição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Arthur Virgílio tem a palavra para discutir
a matéria; em seguida, Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. O Senador Raupp, também para discutir
a matéria, está inscrito.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi
um belo acordo esse que o Senado fez, a partir da boa
vontade que demonstrou o Líder do Governo, retirando
a urgência do projeto que estabelece o Vale-Cultura,
para que nós pudéssemos, sem prejuízo da possibilidade de votarmos o Vale-Cultura, discutir e aprovar
matérias como esta, do Simples da Cultura. Isso beneficia o seguimento artístico de maneira nítida e, por
isso, o PSDB se coloca muito claramente a favor.
Vou ser bastante breve, até porque nós temos
ainda um número significativo de votações nominais,
mas eu gostaria muito de recordar o processo político de ontem, quando nós tivemos que construir, com
muita paciência, todos nós juntos, uma saída para
esse episódio, uma saída para esse que parecia um
impasse, ou seja, se não fosse aprovado o Simples da
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Cultura hoje ou até o final da sessão legislativa, nós,
pelo princípio da anualidade, estaríamos condenando
os artistas a não se beneficiarem dele antes de 2011.
É uma matéria de extrema gravidade, de extrema urgência portanto. Sendo assim, nós iremos dar uma
bela satisfação à sociedade, à parte da sociedade que
trabalha a nossa alma, o nosso espírito, e que ajuda
e muito, no bom sentido, a politizar e a oferecer uma
boa perspectiva de futuro, de abertura de cabeça para
o nosso povo.
Quanto mais nós pudermos tornar popular o acesso à cultura, quanto mais nós pudermos democratizar
esse mesmo acesso, será melhor para o Brasil, teremos um povo cada dia mais exigente, cada dia menos afeito à prática clientelista, cada vez mais capaz
de optar, com segurança, sobre os seus destinos. Eu
entendo que, quando homenageamos a aprovação de
algo que beneficia diretamente os artistas, nós temos
de pensar no beneficiário indireto, que termina sendo
o agente maior das transformações no Brasil, que é
o povo brasileiro.
Portanto, o PSDB vota “sim” ao Simples da Cultura.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Eu quero só dizer ao plenário que nós teremos
votação nominal nessa matéria, uma vez que é lei
complementar.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
foi mencionado aqui na discussão, fora do contexto,
que a Rede Globo não recolhia os direitos dos compositores através do Ecad.
O que acontece – eu conheço bem o assunto – é
que a Globo não concordou com o percentual e, portanto, deposita na Justiça o chamado valor não controverso, a parte que acha que é indiscutível. Depois,
é claro, com a decisão judicial isso vai ser arbitrado e
vai ser sanado.
Agora, não é verdade que a Globo não recolhe, é importante que se coloque isso. A Globo não
aceitou o percentual que foi colocado, portanto, está
discutindo na Justiça e deposita em juízo o valor não
controverso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Valdir Raupp tem a palavra. (Pausa.)
Não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana, que é Relator da matéria. Em seguida, à Senadora
Ideli Salvatti.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, é sabido que, ao aprovarmos aqui,
no passado, a Lei Complementar nº 123, que trata exatamente do Super Simples, nós fizemos uma reforma
tributária às avessas, porque, na verdade, criamos um
mecanismo que facilita a vida dos pequenos do ponto
de vista tributário, do ponto de vista fiscal, do ponto de
vista da burocracia.
Naquela oportunidade, quando votamos a Lei nº
123, os setores da produção cinematográfica, audiovisual, artística e cultural ficaram no Anexo IV da Lei
Complementar, o que lhes dava um benefício fiscal condizente com as suas atividades. Mas, posteriormente,
na grande alteração da Lei nº 123 – de que tivemos
oportunidade, inclusive, de ser Relator no Senado –,
houve uma mudança de anexo para esse segmento,
passando do Anexo IV para o Anexo V. Isso representou
uma penalidade para esses setores, que passaram a
pagar muito mais impostos do que o que estava previsto quando do início da vigência da Lei nº 123.
Então, o que se faz agora, aprovando o PLC nº
200, é justiça a esse setor porque, em vez de voltarmos
para o Anexo IV, lhes prestamos um benefício como
uma forma de compensação, levando-os para o Anexo
III. Portanto, eu queria fazer um apelo à Casa para que
vote esse projeto no dia de hoje, para que ele entre,
efetivamente, em vigor a partir do exercício de 2010.
Nós temos que votar, porque é um projeto originário da Câmara e veio com votação de emergência,
de rapidez. E conseguimos que fosse votado aqui, nas
Comissões, também no mesmo formato. Então, não
é justo que deixemos isso para o exercício de 2011.
Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores para que
votemos de forma, diria, unânime, esse benefício fiscal
e tributário para esses agentes da produção cinematográfica, audiovisual, artísticas, culturais, que são de tamanha importância para a formação do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti, como Relatora da matéria.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, esse projeto, na realidade, é
para restaurar uma situação que os produtores culturais já detinham quando foi aprovada, em 2006, a lei
que gerou toda a estruturação da Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas. Quando, em 2006, foi feita toda
a estruturação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, os produtores culturais estavam incluídos no
Anexo IV, à época, mas que equivalia ao que hoje está
no Anexo III da Lei, que foi alterada em 2008.
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Portanto, quando estamos aqui aprovando e fazendo com que os produtores culturais sejam enquadrados no Anexo III, nada mais estamos fazendo do
que colocá-los na situação que eles já detinham em
2006 e 2007. É um projeto que faz justiça, é um projeto que incentiva esse setor, é um projeto que, inclusive, dá condições para que os produtores culturais no
nosso País tenham uma situação tributária que eles
já tinham conquistado e que, por um erro na tramitação, em 2008, da Lei Complementar nº 128, acabou
criando esse acréscimo que, praticamente, dobrou a
carga tributária desses produtores culturais.
É bom sempre lembrar que a área cultural, no
Brasil – por levantamento feito a pedido do Ministério
da Cultura ao IBGE, não tínhamos esses dados e são
dados extremamente importantes –, representa algo
em torno de 5 do Produto Interno Bruto brasileiro.
Portanto, é um setor econômico que contribui de forma
significativa com a economia, não só com a manutenção
da nossa cultura, a divulgação, porque a cultura é que
faz exatamente esse amálgama que transforma uma
nação, que faz com que a gente se identifique como
pertencente a uma nação. É a cultura do povo que dá
essa liga, essa junção de valores, de comportamentos, de formas de expressão da população, do povo. E
muitas pessoas tinham a ideia de que isso não gerava
economia, mas gera. E não gera pouco. Gera 5 do
PIB. E o setor cultural é também responsável por aproximadamente 6 do trabalho formal no Brasil.
É claro que uma medida como esta, fazendo justiça tributária, retornando a uma carga tributária que
esse setor já tinha conquistado e que perdeu – tinha
conquistado em 2006 e perdeu em 2008 –, é muito
importante, porque vai incentivar a formalização, vai
fortalecer a geração econômica nesse segmento. Por
isso é que temos a convicção de que é muito importante aprovar.
Houve um esforço, houve participação de vários
Parlamentares, negociação inclusive com o Ministério
da Fazenda. E como sempre na área tributária há resistência, quero aqui registrar a palavra, o compromisso
do Ministro Guido Mantega, que ainda ontem sinalizou
concordando com o retorno à carga tributária que esse
segmento já tinha, portanto o enquadramento no Anexo III. Então, eu queria aqui parabenizar a atuação do
Líder do Governo, Senador Romero Jucá, que conduziu todo esse processo de negociação, inclusive com
todos os partidos de oposição.
Agora, Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo:
tivemos aqui muitas atividades relacionadas à cultura.
E o Senador Marcelo Crivella lembrou a belíssima reunião que fizemos na Comissão de Educação, quando
se falou em mexer na questão dos direitos autorais,
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na caixa-preta do Ecad, dar aposentadoria digna aos
nossos artistas, aos nossos compositores; pois bem,
temos um projeto, que é o projeto que institui o programa Cultura do Trabalhador, que é o Projeto nº 221,
conhecido como Vale-Cultura, que ontem o Senador
Romero Jucá, para construir o acordo com as oposições, retirou o regime de urgência. Mas com o compromisso de que se houvesse concordância em acatar as emendas apresentadas por Parlamentares da
oposição – inclusive o Senador Flexa Ribeiro que já
está ali se apresentando –, poderíamos incluir o projeto do Vale-Cultura.
Eu quero dizer, Senador Flexa Ribeiro, que tem
acordo. O acordo da nossa parte, da parte do Governo,
é aprovar o projeto com as emendas que a oposição
apresentou. Portanto, queria fazer um apelo no sentido
de incluir, nesses 15 projetos que foram aqui acordados
entre todos os Líderes, também o PLC nº 221.
Dessa forma, a área da cultura, com a entrega
hoje, Sr. Presidente, das mudanças na Lei Rouanet,
que eu sei que aconteceu no gabinete de V. Exª, com
artistas, com o Ministro Juca Ferreira, com toda uma
gama daqueles que estão interessados em fazer a
cultura brasileira cada vez mais ser valorizada, ter recursos, ter financiamento, ter incentivo; aprovando a
modificação do Simples e aprovando a lei que institui o
programa de cultura para os trabalhadores, o Vale-Cultura, estaríamos terminando o ano e as votações aqui
no Senado com chave de ouro, para valorizar aqueles
que são os responsáveis pelo sentimento de unidade
nacional, que só se dá por intermédio da cultura.
Então era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção de todos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho importante
que nós aceitemos a sugestão da Senadora Ideli Salvatti com relação aos projetos da cultura. E eu acho
também muito importante, Sr. Presidente, que nós façamos uma economia nesse processo de discussão.
Se V. Exª anunciar o projeto e se indicarmos a posição
dos partidos, vamos avançar. Por exemplo, temos aqui,
dentro dos empréstimos, um empréstimo do Estado
de Alagoas que é fundamental que nós votemos logo.
Mas precisamos também de logo, como recomendado pelos Líderes, começar a votar a PEC dos agentes
comunitários, porque se deixarmos para depois, nós
estaremos no fundo, no fundo, no fundo, colaborando
com o esvaziamento do quórum.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Prossegue a discussão.
Não havendo mais oradores...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, 30 segundos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria ao plenário que colaborasse com a Mesa,
porque tem várias matérias para as quais todos os Senadores estão pedindo celeridade. Se formos discutir
cada uma delas com dez minutos para cada orador
discutir, nós não vamos chegar...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Eu discutirei
em 30 segundos. Trinta segundos só para manifestar
o meu apoio à matéria. Fui abordado ontem por diversas lideranças do setor cultural. Então, quero reafirmar
aqui meu apoio a esta matéria, que é uma matéria importante. E tenho certeza de que vou contribuir para
que possamos votar também as demais matérias na
data de hoje.
Então “sim” ao Simples da Cultura, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, 30 segundos também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já passou.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não. V.
Exª não me concedeu a palavra
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador) – Eu sou obediente. Eu
estou esperando que o meu Presidente me conceda
a palavra.
Simplesmente também como o Senador Renato Casagrande, quero dar apoio total ao Simples da
Cultura. É importante que esse projeto seja aprovado
para que a cultura possa avançar, principalmente para
aqueles microempresários do setor cultural.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Em votação.
Vamos preparar o painel para votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou submeter a votos para o Plenário o Requerimento
que trata justamente da emenda à Constituição para o
piso salarial profissional nacional e diretrizes para os
planos de carreira e agentes comunitários de saúde.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O requerimento estabelece que, em primeira sessão de
discussão em primeiro turno, quer dizer, nesta sessão,
depois das outras sessões, nós vamos ter outras sessões em que será então feita a discussão em primeiro
turno, terceira sessão também em primeiro turno e a
quarta sessão em primeiro turno. E a quinta sessão é
de discussão e de votação do primeiro turno. Depois,
teremos o segundo turno. Uma primeira sessão de
discussão em segundo turno, uma segunda sessão
de discussão em segundo turno e terceira votação e
discussão em segundo turno.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência também convoca uma sessão extraordinária deliberativa para amanhã, dia 17, às 12h30,
destinada à apreciação do projeto de lei do Senado,
Reforma do Código de Processo Penal, de acordo com
o § 6º do art. 163, combinado com o inciso XI do art.
374 do Regimento Interno.
Não havendo objeção, dou como aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar.
Nós estamos votando o projeto, sem prejuízo da
emenda de redação apresentada pelo Relator.
Vamos passar à segunda votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para orientar a liderança do Governo, encaminho o voto “sim”, registrando que foi feito
um entendimento com o Ministério da Fazenda, com
o Ministro Guido Mantega, com o próprio Presidente
da República. Portanto, esse projeto tem o apoio do
Governo. Nós vamos encaminhar “sim”, para aprovar
o Simples para a Cultura.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, o Democratas vota “sim” também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não é secreta, a votação é aberta.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente, queria fazer um apelo aos Srs. Senadores,
porque essa é uma matéria que precisa de 41 votos
favoráveis e é de grande importância para o País, como
eu disse, para entrar em vigor a partir de 2011. Não é
justo que uma matéria dessa, que tem urgência, não
seja aprovada por falta de quórum.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa ou em seus gabinetes que
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compareçam ao plenário, pois estamos em uma votação que necessita de quórum qualificado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente...
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Osmar Dias...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, cedo a minha vez para a Senadora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A delicadeza do Paraná dá a palavra a V. Exª, Senadora Marisa.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada. Gostaria de solicitar a todos os Senadores
do PSDB que viessem ao plenário, porque é muito
importante essa votação, é a redenção daqueles que
fazem cultura neste País. Se faz tão pouco pela cultura
que, nestes momentos, temos que estar unidos. Seria
bom se o projeto fosse aprovado por unanimidade, porque daríamos o exemplo ao País de quanto a cultura
é importante para todos nós.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente,
a cultura já deve muito a V. Exª. A lei que V. Exª fez já
deu um incentivo enorme à cultura, e todos nós reconhecemos isso. V. Exª, mais uma vez, ajudou porque
agora acatou o nosso requerimento de colocar o projeto
como primeiro item da pauta, para que pudéssemos
votar a matéria hoje.
Estou aqui para pedir a todos os Senadores do
PDT que votem, porque precisamos de 41 votos favoráveis para aprovarmos o projeto de lei complementar
que vai ser um grande incentivo à cultura do País.
Obrigado, Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, queria chamar atenção também aqui,
porque aprovamos agora ou, no ano que vem inteiro,
eles vão ficar sem o benefício, porque a opção tem que
ser agora, em janeiro. Então, gostaria de encaminhar o
voto “sim” e novamente, Sr. Presidente, dizer que esta
Casa deve trabalhar a favor dos artistas e lutar para
que o direito autoral neste País seja cláusula pétrea
consagrada da Constituição, pago na íntegra, conforme o discurso que fiz aqui.
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É o apelo que faço, é um clamor que faço, às
vezes até como São João Batista, clamando no deserto da Judeia de maneira solitária, mas tenho certeza de que 300 mil artistas, produtores, intérpretes
que nos assistem saberão que ainda vamos vencer
essa batalha.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
PI) – Pergunto ao Plenário se podemos proceder à
apuração, porque se trata de uma matéria que não é
controvertida e tenho a impressão de que temos um
quórum bastante...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, alguns Senadores ainda não votaram
e gostaria de solicitar que votassem. Precisamos de
ter uma votação maior do que essa para termos segurança da aprovação da matéria. É um tema relevante,
porque vamos desonerar o setor da cultura, especialmente pequenos produtores, artistas, músicos e todos
aqueles que produzem cultura, reduzindo de 18 para
6 a alíquota no Imposto de Renda. Portanto, é uma
matéria que traz um benefício fiscal importante para
a cultura brasileira.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PI)
– Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Da mesma
forma, Sr. Presidente, o PSDB quer destacar a importância dessa matéria. É um assunto que tem merecido
a atenção do Partido, não só no Senado, como na Câmara dos Deputados. A autoria é do nosso Partido.
Destaco também o trabalho do Deputado Luiz
Carlos Hauly, que é um especialista no assunto, em
matéria de tributação. A cultura ganha com isso, é um
avanço importante. As emendas apresentadas também
significaram um aprimoramento dessa proposta, uma
contribuição válida para o estímulo à cultura no País.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o meu Partido está integralmente favorável a
essa iniciativa parlamentar. Entendemos que o Simples
é um descomplicador tributário e ele agora está sendo estendido para a iniciativa cultural, ou seja, é um
descomplicador nas iniciativas culturais, é um desonerador da atividade. Na hora em que você desonera,
você estimula a multiplicação da atividade.
Por essa razão e por entender que você faz um
país também e, em grande medida, com cultura é que
votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar a votação, porque vamos ter uma segunda votação da emenda. Então, os Srs. Senadores
poderão usar da palavra.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 51 Srs. Senadores.
Não houve nenhuma abstenção.
Total: 51 votos.
A matéria foi aprovada e vamos passar à votação da emenda.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, da mesma forma, já foi comprovado no plenário...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de dar a palavra a V. Exª, pediria ao Senador
Adelmir Santana que colocasse ao Plenário a par da
emenda de redação oferecida por S. Exª, para que o
Plenário saiba da votação a que vamos proceder.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – A
emenda, Sr. Presidente, é apenas uma correção de
redação, que visa aperfeiçoar, e não há necessidade,
inclusive, de voltar à Câmara, porque não trata, em
profundidade, da matéria, apenas da ementa. Então,
não há nenhuma coisa que altere o fulcro do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu gostaria que V. Exª explicasse qual é a emenda
para que o Plenário pudesse votar.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – A
emenda diz que passa do Anexo 4, como está hoje,
para o Anexo 3. É uma mudança de redação muito
pequena, se não me falha a memória, de um artigo
na redação da escrita. Não há alteração.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É só para que o Plenário possa ser esclarecido.
Com a palavra o Senador Gim Argello.
Vamos abrir o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma que os demais Líderes, está
provado pela votação, pelo resultado do painel, que
todos os Srs. Senadores aqui presentes, principalmente os Senadores do PTB, que discutiram muito
essa matéria do Simples, todos nós votamos a favor e
vamos continuar votando, porque isso é uma questão
de justiça para quem fazem cultura no País. Já estava
passando da hora de poder reduzir os seus impostos
e dar condições para que aqueles que trabalham com
a cultura, possam trabalhar muito mais e, com isso,
trazer muito mais cultura para o nosso País.
O nosso Partido, o PTB, por inteiro, como todos
os outros partidos, e o painel demonstrou isso, está
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votando “sim”, a favor da cultura, a favor do Simples
na cultura.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, o Democratas vota “sim” na emenda
também.
O SR. C CERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Lucena com a palavra.
O SR. C CERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Presidente Senador José Sarney, quero apenas registrar
e fazer justiça, porque esse projeto teve como autor
o Deputado Mendes Temer, do PSDB de São Paulo.
Pela votação anterior, o painel demonstra que todos
nós nos somamos e nos incorporamos à feliz iniciativa
daquele Parlamentar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço aos Srs. Parlamentares que se encontram
em seus Gabinetes e em outras dependências da Casa
que compareçam ao plenário.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senado Gilberto Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Gostaria só de pedir o obséquio de registrar meu voto
na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para pedir a V. Exª que pudesse... Já pedi a V. Exª
e já está ajustado aqui que incluiríamos em pauta,
mas, nesta lista que recebi aqui, não vi a inclusão do
PLC nº 187, que trata dos técnicos em imobilização
ortopédica.
Então, só para pedir a inclusão – V. Exª já havia
deferido esse pedido – e também dizer que votamos,
na Comissão de Assuntos Sociais, uma matéria, que
já foi acordada também com todos os líderes da Base
e da Oposição, que é a matéria que regulamenta as
cooperativas de trabalho, o cooperativismo de trabalho. Então, se pudermos incluí-la em pauta também,
peço isso a V. Exª, já pedindo aos demais líderes que
pudessem manifestar o apoio a essa matéria, que é
importante para o setor de cooperativismo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria a que V. Exª se refere é o item 34 e já se
encontra na Ordem do Dia.
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As Senhoras e os Senhores Senadores já podem votar.
Peço aos Senadores que votem. Precisamos de
um quórum qualificado de 41 votos positivos.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por favor,
para encaminhamento, se o senhor me permite. Temos ainda mais algumas votações nominais. Se V.
Exª concordar, terminaríamos as votações nominais
que faltam e, logo em seguida, cumprindo a pauta e o
acordo feito pelo Líder Romero Jucá, também começaríamos a votação dos empréstimos, porque temos
uma pauta extensa para votar. Vamos terminar as vo-
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tações nominais, porque estou vendo que, no painel,
toda hora, está diminuindo a quantidade de Senadores.
Vamos aproveitar, terminar as votações nominais e vamos para os empréstimos, que todos estão esperando.
São de vários Estados.
Depois, evidentemente, os agentes comunitários
estão aqui esperando. O PTB também vota fechado
com os agentes comunitários, porque isso é uma questão de justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e N O, nenhum.
Houve uma abstenção.
Total: 46 votos.
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A emenda foi aprovada.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo contestação, está aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Vou pedir licença ao Plenário para nós votarmos, como
será simbolicamente, os empréstimos, porque assim
nós avançamos logo nesses empréstimos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 81, DE 2009
Projeto de Resolução nº 81, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo entre a República Federativa do Brasil
e o Banco Internacional para Reconstrução
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e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e
trezentos mil dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Nacional de Meio Ambiente II – PNMA II
– Segunda Fase.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Redação final em votação.
Não havendo contestação, aprovada.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2009
Projeto de Resolução nº 82, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado
de Pernambuco e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no
valor de até US$ 190,000,000.00 (cento e noventa milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), cujos recursos destinam-se ao
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“Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Estado
de Pernambuco -PSHPE”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Redação final. Sem contestação, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 83, DE 2009
Projeto de Resolução nº 83, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 44,000,000.00
(quarenta e quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Município
de Santos, Estado de São Paulo, e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa de Desenvolvimento Estratégico de Santos e Infraestru-
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tura Urbana e Habitacional das Zonas Noroeste
e dos Morros – Santos Novos Tempos”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada também a redação final, porque não há
contestação do Plenário.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Empréstimo também a Santa Catarina.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Nós aprovamos aqui
um requerimento de autoria de vários Senadores que
compuseram uma comissão encarregada de coordenar
uma série de projetos, tendo à frente, inclusive, o projeto do nosso Líder do PMDB com relação à referência
das inelegibilidades. Foi aprovado o requerimento, o
Plenário votou, o Plenário aprovou, está incluído na
Ordem do Dia, é o Item nº 56. Eu pediria a V. Exª, se
fosse possível, a inversão da pauta numa hora possível de ser votado o item, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB concorda com a sugestão, como
S.Exª já citou, feita pelo Senador Pedro Simon. Nós
achamos importantíssima essa inversão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção, o requerimento do Senador
Pedro Simon é tido como se fosse formalizado, e o
submeto ao Plenário. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 84, DE 2009
Projeto de Resolução nº 84, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado
de Santa Catarina e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar, parcialmente, o “Programa Rodoviário do
Estado de Santa Catarina – Etapa V”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.). Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sem objeção à redação final, a matéria é aprovada
e vai a promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 85 DE 2009
Projeto de Resolução nº 85, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 13,950,000.00
(treze milhões novecentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), entre
a Prefeitura de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul e o Banco Internacional para

DEZEMBRO72135
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Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial
do “Programa Desenvolvimento Sustentável
para a Região de Santa Maria”.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Sem objeção à redação final, a matéria vai à
promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 86, DE 2009
Projeto de Resolução nº 86, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar o
“Projeto de Fortalecimento Institucional para
Modernização da Gestão Fiscal do Estado –
PROFORT-SEF”.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão e submeto a votos.
Sei que o Senador Eduardo Azeredo é a favor, S.
Exª é do Estado de Minas Gerais, e a Casa agradece
a sua colaboração.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, são dois empréstimos, um de 40 milhões e outro
de 10 milhões, importantes todos os dois.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria vai à promulgação se não houver nenhuma
contestação à redação final.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 87, DE 2009
Projeto de Resolução nº 87, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 195,450,000.00
(cento e noventa e cinco milhões, quatrocentos
e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre o Estado de
Alagoas e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada

DEZEMBRO72141
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a financiar, parcialmente, o “Projeto Desenvolvimento Sustentável”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Sem objeção à redação final, a matéria vai à
promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 88, DE 2009
Projeto de Resolução nº 88, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, entre a República Federativa do Brasil
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 150,000,000.00
(cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial
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do “Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
(PNAFM FASE II)”.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Sem objeção à redação final, a matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 89, DE 2009
Projeto de Resolução nº 89, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao
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financiamento do Programa de Eletrificação
Rural do Nordeste de Minas Gerais – PRONOROESTE.
Em votação.
As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O Senador Eduardo Azeredo é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Não havendo contestação à redação final, a matéria
vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 90, DE 2009
Projeto de Resolução nº 90, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 13,000,000.00
(treze milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), entre a Prefeitura de Maringá, Estado do Paraná e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa
de Mobilidade Urbana do Município de Maringá,
no âmbito do Programa “PROCIDADES”.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Para destacar, Sr. Presidente, a importância desse empréstimo para o Programa Pró-Cidades. Maringá é uma cidade maravilhosa,
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extraordinariamente planejada, sob o ponto de vista
ecológico, absolutamente correta, uma cidade com
amplas avenidas verdes.
Esse empréstimo do BID contribuirá para que
o Prefeito Silvio Barros possa desenvolver obras de
importância para o aprimoramento urbanístico dessa
cidade. Portanto, essa é uma contratação que se justifica, cujo retorno é absolutamente seguro, ou seja, o
empréstimo tem justificativa para sua execução.
O endividamento público deve ser sempre levado
em conta com muito cuidado. Há que se levar em conta
a relação custo/benefício do investimento decorrente
do empréstimo realizado. Nesse caso, há justificativa,
e nós aprovamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Redação Final sem contestação.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 91, DE 2009
Projeto de Resolução nº 91, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 4,000,000.00
(quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado de São Paulo
e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos
destinam-se ao financiamento do “Programa
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de Saneamento Ambiental dos Mananciais do
Alto Tietê – Programa Mananciais”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Redação Final também é aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 92, DE 2009
Projeto de Resolução nº 92, de 2009, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre a Prefeitura de Manaus, Estado do Amazonas e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, destinada ao financiamento do Programa
de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental
de Manaus – PROURBIS.
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Prefeitura de Manaus e o BID, num programa de
desenvolvimento de inclusão socioambiental de Manaus, Prourbs, no valor de US 50 milhões.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria, com Redação Final também aprovada,
vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 93, DE 2009
Projeto de Resolução nº 93, de 2009, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 100,000,000.00
(cem milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre o Estado da
Paraíba e a Corporação Andina de Fomento
– CAF, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Pavimentação e Recuperação

DEZEMBRO72159
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de Rodovias do Estado da Paraíba – Novos
Caminhos
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a Redação Final aprovada, a matéria vai
à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 94, DE 2009
Projeto de Resolução nº 94, de 2009, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 8,100,000.00 (oito
milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre a Prefeitura
de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do
Sul e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao
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financiamento parcial do Programa Rio Grande
2010 – Uma Visão de Futuro
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria vai à promulgação, considerando o Plenário a Redação Final.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 95, DE 2009
Projeto de Resolução nº 95, de 2009, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 33,066,000.00
(trinta e três milhões e sessenta e seis mil
dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre a Prefeitura de Fortaleza, no
Estado do Ceará, e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, cujos recursos
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destinam-se ao financiamento parcial do Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a Redação Final também aprovada, a matéria
vai à promulgação.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem, à esquerda de V. Exª,
como sempre.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou prorrogar a sessão pelo tempo necessário à
conclusão da pauta.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero, em meu nome, em nome da Senadora Patrícia
e no do Senador Tasso Jereissati, agradecer a todos
os colegas que aprovaram esse projeto, que é para
um programa de integração de políticas públicas de
juventude no Município de Fortaleza. É um programa
da Prefeita Luizianne Lins e que contou com apoio
unânime, tanto da Comissão de Assuntos Econômicos
quanto aqui, do Plenário do Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos voltar aos Projetos de Lei Complementar do
Senado.
Item extrapauta
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 611, DE 2007-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 611, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Romero Jucá,
que acresce dispositivo à Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (limite para o
aumento da despesa com pessoal e encargos
sociais da União).
Relator: Senador Edison Lobão.
Discussão do projeto e das emendas em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação, sem prejuízo das emendas.
A votação será feita pelo painel.
Vamos proceder à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto
é de minha autoria e procura dar limitação aos gastos
de pessoal. É um projeto extremamente importante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agora,
eu queria apenas fazer uma correção. No art. 71, onde
se lê: “A partir do exercício financeiro de 2007”, leia-se
“2010” e “até o término do exercício de 2019”. E, no
inciso I, onde se lê: “31 de dezembro de 2007”, leia-se
“31 de dezembro de 2009”, Sr. Presidente. No inciso
II, também “31 de dezembro de 2009”.
Portanto, que sejam feitas as correções de data,
tendo em vista que esse projeto demorou certo tempo
para ser votado.
São essas as correções de data que peço para
fazer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª as formalize.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Estou
formalizando, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– E nós submeteremos a voto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro do acordo feito com o Governo, o Democratas vota “sim”.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário
para votarmos matéria de votação nominal.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, para encaminhar pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, como se trata de um projeto para
estabelecer limites em relação a gastos com pessoal,
o PSDB vota favoravelmente.
O atual Governo tem abusado, gastado excessivamente. Os gastos correntes cresceram de forma
exorbitante. O valor real do salário do funcionalismo
público da União cresceu entre 12 e 61 no período
de 2002 a 2008. É evidente que isso não tem relação
alguma com a necessária isonomia com que devem
ser tratados os trabalhadores brasileiros.
Aqueles mais próximos do Presidente, aqueles
que ocupam cargos comissionados são privilegiados
e obtiveram, no período, ganhos reais de salário.
O que estamos procurando enfatizar, Sr. Presidente, é que há degradação fiscal nos últimos meses
do atual Governo. Há um crescimento excessivo dos
gastos correntes, dos gastos de custeio, e um projeto
dessa natureza só pode merecer apoiamento, exatamente porque é uma contribuição com o objetivo de
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conter essa irresponsabilidade administrativa, que
permeia, em muitas ocasiões, determinados governos,
especialmente na antevéspera do pleito eleitoral.
Por essa razão, apoiamos a proposta do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Da mesma forma, existe uma emenda do Senador
Valadares em que o art. 71, “b”, a partir do exercício
financeiro, onde se lê “2008”, deve-se ler “2009”, na
emenda, exatamente dentro do mesmo princípio de
ajustar as datas, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, para encaminhar, o PTB...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Senadores que compareçam ao plenário
para votar.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, o PTB está votando favoravelmente ao
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projeto do Senador Romero Jucá, convidando todos os
Senadores que se encontram na Casa para virem ao
plenário. Temos um PEC dos agentes comunitários, que
se encontram aqui, em nossas galerias. É importante
não arriscar fazer uma votação com um quórum tão
baixo, com 43 Senadores. O ideal é que o fizéssemos
com um quórum de 55.
Então, convido todos os Senadores para que retornem ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria a que V. Exª se refere entrará na Ordem
do Dia, em seguida à votação da matéria da emenda
constitucional do divórcio.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, eu quero fazer um apelo aos Senadores
do PMDB para que venham ao plenário. Nós vamos
ter, ainda, duas ou três importantes votações nominais.
Então, é muito recomendável a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

DEZEMBRO 2009
72170

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e N O, nenhum.
Não houve abstenções.
Total: 48 votos
A matéria foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Vamos, em seguida, votar em globo as emendas feitas
ao projeto e as alterações propostas pelo Sr. Relator
e autor da matéria.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – São as emendas constantes do projeto, que o
Senador Romero Jucá teve a oportunidade de ler no
plenário, das alterações que foram feitas.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– O Democratas encaminha o voto favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Da mesma forma, Sr. Presidente, nós solicitamos o voto “sim”,
tendo em vista que é uma limitação de gasto de custeio,
exatamente buscando comprimir as despesas de custeio da máquina pública e, portanto, sobrando mais recursos para atender à população em investimentos.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto “sim” e apoia
o gesto, porque há uma brutal incoerência: o Governo aumenta desvairadamente seu gasto de custeio,
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sempre acima do crescimento do PIB e, descontada
a in ação, com aumento real de 4 , 5 , 6 ao ano,
mas é melhor acordar do que permanecer dormindo.
O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– “Sim”.
Senadores e Senadoras que se encontram noutras dependências da Casa, compareçam ao plenário.
Precisamos concluir a votação da matéria. Ainda teremos uma outra votação nominal em seguida. A emenda constitucional do divórcio ainda terá uma votação
nominal e teremos, em primeira discussão, a votação
dos agentes sanitários que aqui estão. (Pausa.)
Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao
plenário para concluirmos a votação. (Pausa.)
Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao
plenário. Necessitamos de uma votação qualificada de
41 votos, na forma da Constituição da República.
Senador Lobão Filho, que estava no plenário.
Senado Flávio Arns, já votou
Ministro Dornelles, Senador eminente e ilustre
nesta Casa, votação.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª para votar.
Vou encerrar a votação.
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O SR. PRESIDENTE ( osé Sarne . P DB
– AP) – Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Senadores; N O, nenhum.
Não houve abstenção.
Total: 48 votos.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria foi aprovada e vai à Câmara dos Deputados.
Aprovada a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta

Constituída Comissão Especial, recebeu parecer
favorável, na forma de substitutivo, da relatora, Deputada Fátima Bezerra, tendo sido aprovada. Submetida a
plenário, mereceu aprovação, tendo sido encaminhada
ao Senado Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 2009

Cabe a esta Comissão, na forma do art. 356 do
Regimento Interno do Senado Federal, RISF, proceder à análise da proposição quanto a admissibilidade
e mérito. A proposta não apresenta nenhuma inconstitucionalidade que impeça sua admissibilidade, pois
limita-se a introduzir, no texto do § 5 do artigo 198 de
CF, o piso salarial nacional para os agentes de saúde
e os agentes de combate às endemias. Corrigiu-se,
no substitutivo, confusão conceitual do texto original,
eis que, misturava as expressões “regime jurídico” e
“plano de carreira” que se referem especificamente a
servidores públicos de carreira sob regime do direito
administrativo com fixação de piso salarial, que é matéria regida pelo Direito do Trabalho.
Dessa forma, no tocante à admissibilidade, a Proposta de Emenda Constitucional em pauta preenche
o requisito do art. 60 da Constituição da República,
assim como atende às limitações materiais do Poder
de Reforma Constitucional, fixadas no art. 60, § 4 , da
Constituição. Do ponto de vista da juridicidade, não há
nenhum reparo a fazer.
Quanto ao mérito, a Proposta faz justiça ao relevante papel exercido pelos agentes comunitários de
saúde (ACS) e de combate às endemias (ACE) no
Sistema nico de Saúde (SUS). Atuando em contato
estreito com as comunidades, intervêm diretamente
sobre as situações cotidianas, determinando, em última análise, as condições de saúde da população. Seu
trabalho é, portanto, um dos mais efetivos fatores contribuintes para a melhoria dos indicadores de saúde
da população brasileira registrada nos últimos anos.
São hoje mais de 300 mil profissionais em atividade
em todo o país. Cada um deles acompanha, por mês,
cerca de 150 famílias. Assistem, portanto, à média de
750 pessoas cada um. Projeções indicam que mais de
340 milhões de visitas são realizadas a cada ano.
Os ACS surgiram em 1991, quando foi criado o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
sendo logo reconhecidos como prioridade dentro do SUS.
Atualmente, o Programa está englobado na estratégia de
Saúde da Família, em que se constituem equipes com a
responsabilidade de acompanhar determinado número
de famílias em região específica, prestando-lhes assistência básica de saúde. Essas equipes incluem, além dos
ACS, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem
e, eventualmente, profissionais da odontologia.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 2009
(nº 391/2009, na Câmara dos Deputados), que altera
o § 5º do art. 198 da Constituição Federal para dispor
sobre o piso salarial profissional nacional e diretrizes
para os Planos de Carreira de Agentes Comunitários
de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias.
Primeira sessão de discussão.
É o seguinte o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER N 2.702-A, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n 54, de 2009 (nº 391/2009,
na Câmara dos Deputados), que altera o
art. 198 da Constituição Federal para estabelecer plano de carreira e piso salarial
profissional nacional para o agente comunitário de saúde e o agente de combate às
endemias.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya
I – Relat rio
A Proposta de Emenda à Constituição n 391, de
2009 (n 391, de 2009, na Câmara dos Deputados),
promove alteração no § 5 do art. 198 da Constituição,
concernente à situação funcional dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate
às endemias (ACE). O referido parágrafo, acrescido
ao artigo por força da Emenda Constitucional n 51,
de 2006, atribui competência à União para dispor, mediante lei, sobre o regime jurídico e a regulamentação
das atividades daqueles profissionais, vinculados aos
Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios. De
acordo com a PEC 391/09, esta competência seria
ampliada, de forma a abranger também fixação de
piso salarial profissional nacional e a estruturação de
plano de carreira para aqueles agentes.
Submetida inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a PEC 391/09 recebeu
parecer unânime pela admissibilidade, nos termos do
voto do Relator, Deputado Vicente Arruda.

II – Análise
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A Saúde da Família consiste em metodologia
prioritária para a reorientação do modelo assistencial
oferecido pelo SUS. Presente em mais de 90 dos
municípios brasileiros, conta com quase 30 mil equipes, cuja atuação alcança metade de nossa população. Seus bons resultados são reconhecidos internacionalmente. Pesquisa realizada conjuntamente pelo
Ministério da Saúde, pela Universidade de São Paulo
e pela Universidade de Nova ork demonstrou que o
incremento em 10 da cobertura prestada corresponde
à redução em 4,6 da mortalidade infantil.
Os ACE contam com história bastante diversa.
Muitos eram vinculados à extinta Sucam, do Ministério da Saúde, sendo depois absorvidos pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Em 2003, após
reestruturação do Ministério da Saúde, as atividades
de vigilância epidemiológica passaram a ser geridas
pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Isso,
somado ao processo de descentralização de tais atividades, resultou na cessão da maior parte dos ACE,
seja para o Ministério da Saúde seja para os estados,
o Distrito Federal e os municípios.
Apesar de atuarem nesses outros órgãos, contudo, mantêm-se ligados à Funasa, na condição de servidores públicos federais. Há também outros ACE cujo
vínculo se dá diretamente com os estados e municípios,
algumas vezes por meio de contratos precários.
Independentemente de sua vinculação ou tipo
de contrato de trabalho, cabe frisar que as atividades
desenvolvidas pelos ACE são semelhantes em sua
essência.
As atribuições tanto dos ACS quanto dos ACE estão definidas na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006,
que regulamenta as duas profissões. A Lei estatui que as
duas categorias têm como função geral a prevenção de
doenças e a promoção de saúde, mas confere responsabilidades um pouco diferentes para cada carreira.
Com relação aos ACS, estabelece que sua atuação
ocorrerá por meio de ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas. Além disso, lista suas atividades:
utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico
e sociocultural da comunidade; promoção de ações de
educação para a saúde individual e coletiva; registro, para
fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos
à saúde; estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realização
de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de
situações de risco à família; participação em ações que
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas
que promovam a qualidade de vida.
No que respeita aos ACE, estabelece apenas
diretrizes gerais, afirmando caber-lhes o exercício de
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atividades relacionadas à vigilância, à prevenção e
ao controle de doenças, além da promoção da saúde.
Delega, então, ao Ministério da Saúde a competência
para disciplinar tais atividades. Dá-se como certo, porém, que as atribuições efetivas tanto dos ACS quanto
dos ACE extrapolam em muito aquelas preconizadas
em lei. Há inúmeros locais onde eles representam a
única presença do Estado. Por esse motivo, veem-se
impelidos a tratar dos assuntos mais diversos, inclusive
responsabilizando-se por questões externas à área de
saúde propriamente dita.
Resta claro, portanto, que as profissões de ACS
e ACE apresentam características bastante peculiares.
Dessa forma, considerando todas as especificidades
das atividades a elas atribuídas, o tratamento legal dado
às duas profissões sempre fez-se de forma singular.
Talvez em consequência das diferenças históricas
já aludidas, as carreiras são reguladas de forma diferenciada. Os ACS contam com legislação ampla, que estabelece tanto suas atividades quanto vários benefícios a
que fazem jus. Em relação aos ACE, contudo, além de
haver menos normas publicadas, os temas são abordados com menor detalhamento. A regulamentação dos
ACS deu-se inicialmente por intermédio de documentos
infralegais publicados pelo Poder Executivo.
Somente após mais de uma década da criação
do PACS foi aprovada a Lei n 10.507, de 10 de julho
de 2002, que “cria a Profissão de Agente Comunitário
de Saúde e dá outras providências”. Apesar de simples, foi uma lei de grande relevância tanto para a categoria quanto para o próprio SUS. É de se lamentar,
todavia, que tal avanço tenha ocorrido somente com
relação aos ACS. Entre outros dispositivos, restringiu
seu trabalho ao âmbito do SUS. Instituiu ainda que o
ACS deveria residir na área em que atuasse, com o fito
de assegurar sua afinidade com a comunidade.
Em 2006, objetivando viabilizar tal singularidade,
a Emenda Constitucional n 51 criou mecanismo atípico para sua admissão no serviço público. Estabeleceu
que a contratação dos ACS e ACE ocorra por meio de
processo seletivo público, de forma a permitir que seu
local de residência seja considerado como critério de
seleção. Além disso, estatuiu que lei federal disporá
sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades das duas carreiras.
No mesmo ano, a Medida Provisória 297/2006
veio regulamentar a EC 51. Aprovada pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, foi convertida
na já referida Lei n 11.350, de 2006. A nova lei, que
aborda conjuntamente os ACS e ACE, revogou a Lei
n 10.507/2002, vigente até então.
Além de descrever as atribuições das duas categorias, como apontado anteriormente, a Lei detalha
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diversos pontos relevantes para seu trabalho. Mantém
a exigência de que os ACS residam na área onde atuam; trata do regime jurídico e da forma de contratação
de ambos os profissionais; e estatui dispositivos que
lhes asseguram maior estabilidade na função.
Muitas das reivindicações e necessidades dos
ACS e ACE, portanto, já se encontram contempladas.
Permanecem ainda, porém, pontos cruciais carentes
de regulamentação.
A PEC em pauta constitui, assim, mais uma iniciativa no sentido de institucionalizar o papel dos ACS e ACE
na saúde pública nacional. Apesar da transferência de
recursos promovida pela União para os entes federados,
a título de incentivo de custeio, na proporção de R 651,00
mensais por ACS registrado no cadastro de equipes e
profissionais do Sistema Nacional de Informação mantido
para esse fim, muitos daqueles profissionais percebem
apenas um salário mínimo por mês. A adoção de um
piso salarial nacional, conforme preconizado pela PEC
391/09, dará maior consistência às estratégias destinadas à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e de Saúde da Família, assegurando a correta alocação
dos recursos repassados pela União. Adicionalmente, a
implantação de planos de carreira para os ACS e ACE,
também prevista pela PEC, propiciará a valorização daqueles profissionais, incentivando a dedicação dos mesmos ao relevante trabalho que realizam.
Sendo os ACS e ACE vinculados aos entes federados, não é admissível que a União lhes imponha um
plano de carreira comum, atropelando a competência
constitucional que lhes é própria e ignorando a existência de peculiaridades locais. Não há que se falar,
portanto, em um plano de carreira singular, mas na
pluralidade de planos de carreira, instituídos no âmbito
de cada ente, por sua própria iniciativa.
Julgamos pertinente, porém, que as diretrizes para
a elaboração desses planos sejam estabelecidas por lei
federal, sem o que se poderia colocar em risco a indispensável articulação das ações e serviços de saúde no
âmbito do sistema preconizado pela Constituição. Mantemos no texto em consequência, a opção pela atribuição de competência à União para dispor apenas sobre
as diretrizes para os planos de carreira, nos termos do
Substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados.
Examinada a questão posta quanto aos planos
de carreira dos ACS e ACE, resta tratar do piso salarial
nacional, que a PEC pretende seja estabelecido por lei
federal. Para tanto, cabe tomar como paradigma o precedente do piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, previsto no
inciso VIII aditado ao art. 206 da Constituição por força
da Emenda Constitucional n 53, de 2006. Ao unificar em
âmbito nacional aquele piso, a referida Emenda Consti-
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tucional cuidou também de comprometer a União com o
financiamento da obrigação a ser imposta aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios. Se não o fizesse,
caberia alegar a violação da autonomia daqueles entes,
que seriam compelidos a cumprir parâmetro remuneratório definido por lei federal, sem contar com suporte
financeiro para fazer frente a tal obrigação.
No que tange aos agentes comunitários de saúde,
todavia, a participação da União no custeio já é praticada de fato, mediante o sistemático repasse de incentivo
aos entes federados. De acordo com a Portaria n 2008,
de 1 de setembro de 2009 do Ministro da Saúde, o
valor do incentivo encontra-se fixado em R 651,00 por
agente formalmente registrado no Sistema Nacional de
Informação mantido para tal finalidade.
Assim, na medida em que se propõe a adoção
de piso salarial nacional para os ACS e ACE, cumpre
institucionalizar o comprometimento da União com a
sustentabilidade financeira das atividades por eles
desenvolvidas. O aporte de recursos federais deixaria
de estar sujeito à discricionariedade do titular do Ministério da Saúde e passaria a ser assegurado por lei
federal. A institucionalização do bônus representado
pela transferência de recursos, em correspondência ao
ônus a ser imposto aos entes federados pela adoção
do piso salarial, afigura-se como indispensável à preservação da autonomia política e administrativa que
lhes é própria. Por essa razão, o texto faz referência
expressa à responsabilidade financeira da União no
que concerne ao custeio das atividades dos agentes,
dando assim caráter permanente à prática adotada
com reconhecido êxito nos anos recentes.
III – Voto
Os indicadores de saúde brasileiros vêm apresentando melhora significativa nos últimos anos. A mortalidade infantil pode ser utilizada como um bom exemplo.
No ano 2000, para cada 1.000 nascidos vivos, mais de
27 faleciam antes de completar um ano. Em 2006, cujos
dados são os mais recentes consolidados, esse número
não chega a 21. A mortalidade permanece alta, porém
já mostra grande evolução. Como essa, tantas outras
são conquistas diretamente consequentes à ação dos
ACS e ACE. Cabe salientar que esses profissionais
estão presentes mesmo onde ainda não existe toda a
estrutura da estratégia de Saúde da Família.
Por todo o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade da Proposta de
Emenda Constitucional n 54, de 2009 e, quanto ao
mérito, pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Senador ellington Salgado de Oliveira, Presidente
– Senadora Patrícia Saboya, Relatora.
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LEGISLA ÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
....................................................................................
§ 4 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5 A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
....................................................................................
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§ 5 Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a
regulamentação das atividades de agente comunitário
de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído
pela Emenda Constitucional n 51 de 2006 (Vide Medida provisória n 297, de 2006) Regulamento
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL N 51,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006
Acrescenta os
4 , 5 e 6 ao art. 198
da Constituição Federal.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL N 53,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
Dá nova redação aos arts. 7 , 23, 30,
206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal
e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transit rias.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 54,
DE 20 DE SETEMBRO DE 2007
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....................................................................................

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– O.k.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo oradores, a matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão, para prosseguimento
da discussão.
Decorre a primeira sessão em que foi incluída
a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 25

MEDIDA PROVISÓRIA N 297,
DE 9 DE JUNHO DE 2006

PROJETO DE LEI DA C MARA Nº 136, DE 2008
COMPLEMENTAR

Dá nova redação à alínea c do inciso 1 do art. 12 da Constituição Federal e
acrescenta art. 95 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transit rias, assegurando
o registro nos consulados de brasileiros
nascidos no estrangeiro.

5º do art. 198 da Constituição Convertida na Lei
nº 11.350, de 2006.
Regulamenta o 5 do art. 198 da do
art. 2 da Emenda Constitucional nº 51, de
14 de fevereiro de 2006 e dá outras providências.
º

....................................................................................
LEI N 10.507, DE 10 DE JULHO DE 2002
Revogada pela Lei n
2006.

11.350, de

....................................................................................
LEI N 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006
Conversão da MPv n 297, de 2006
Regulamenta o 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de
pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de
14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, eu faço um apelo para que a gente vote
imediatamente, para que a gente possa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Infelizmente, o Regimento não nos permite. Nós estamos incluindo nesta sessão...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para que a gente possa abrir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... para iniciar a discussão. Vamos ter a primeira discussão e, depois de encerrada a sessão, vamos ter
outras sessões para poder continuar.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, de 13 de junho de
1991; e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko;
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, sem prejuízo de estarmos com saudades
do Senador Jefferson Praia, porque ele está em Copenhague, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de, sobre
essa matéria, me pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Vou abrir a discussão e V. Exª terá essa oportunidade.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Em discussão. (Pausa.)
Nós poderemos colocar, Senador Arthur Virgílio,
em discussão...
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–...durante a votação, porque, aí, V. Exªs não interferirão no processo de votação.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Pois
não.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos abrir para votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pode encaminhar a votação.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– O Democratas vota “sim”.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – É uma
matéria bastante simples, Sr. Presidente, que diz respeito à economia interna da administração da Suframa,
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, e que
visa a estabelecer um sistema de maior representatividade na gestão daquela autarquia, ou seja, que os
Estados, que as Unidades atingidas pelos benefícios,
diretos ou indiretos, da área possam se manifestar para
que se possa construir uma visão mais sistêmica do
desenvolvimento regional.
O Senador Jefferson Praia, que está em Copenhague, foi absolutamente lúcido, competente – aliás,
essa é uma marca de S. Exª – no relatório que apresentou à Casa.
Não tem nem muito que delongar. É matéria que
não desperta polêmica, porque não tem nada a ver com
qualquer outra região, não fere interesse algum do País.
Apenas visa a fortalecer o peso político do Conselho
da Suframa, incluindo mais representatividade.
É isso, Sr. Presidente.
O PSDB recomenda o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB igualmente recomenda o voto
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Papaléo Paes, com a palavra.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, esta matéria é muito importante para o Estado
do Amapá, porque inclui representantes do meu Estado
no Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus. Por isso, neste momento,
peço a V. Exªs que votem “sim”, porque estarão fazendo justiça a todas aquelas regiões que são atendidas
pelos benefícios da Suframa.
Ressalto também o trabalho feito pelo ex-Senador,
hoje Deputado Federal, Sebastião Rocha, por haver
participado ativamente desse processo. S. Exª é do
PDT do nosso Estado e, repito, participou ativamente
na Câmara para aprovação lá.
Quero parabenizar o Amapá, que, se Deus quiser, será vencedor com a aprovação desse projeto, e
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também agradecer a todos os Senadores que votarem a favor.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, para encaminhar o voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero endossar as palavras do Senador Papaléo,
porque, presidindo a Casa, não posso ter essa oportunidade de interferir junto ao Plenário.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, acompanho o voto do Senador
Papaléo, pois V. Exªs são representantes legítimos dos
Estado do Amapá, assim como os Senadores Arthur
Virgílio, João Pedro e Jefferson Praia, representantes
do Amazonas, e o Senador Mozarildo, por Roraima.
Portanto, nós, do PTB, também encaminhamos nosso voto “sim” a essa matéria, que é importante para a
nossa Suframa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente, não poderia ser diferente. Apoiamos essa propositura que fortalece essa política regional das mais
importantes ali na Amazônia, que é a experiência da
Suframa, com o seu número de empregos, com o seu
PIB. Estamos falando aqui da Suframa, da Zona Franca
de Manaus, que não é só Manaus. Ela tem um papel
importante na região, atuando em Estados como Roraima, Amapá, Rondônia e Acre.
Sr. Presidente, o voto é “sim”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
Também queremos encaminhar, em nome do
Bloco...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– (...) de apoio ao Governo, o voto “sim”, porque a Suframa é um instrumento de desenvolvimento regional
muito importante na Amazônia – e notadamente neste momento em que se realiza a COP15, com grande
preocupação com o desmatamento. A Amazônia tem
25 milhões de habitantes, e o melhor caminho é fortalecer o desenvolvimento econômico, a industrialização,
o emprego, a modernização da estrutura produtiva, a
exemplo do que o Polo Industrial de Manaus representou para o Estado do Amazonas.
Portanto, a Suframa, com essa modificação, terá
uma estrutura mais democratizada, mais participativa
e olhando para o conjunto da Amazônia, que são 5,2
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milhões de quilômetros quadrados, mais da metade
do território brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Marconi Perillo, último orador.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria de encaminhar meu voto favorável
a este projeto de lei da Câmara. Quero também informar o meu apoio irrestrito ao projeto que beneficia os
agentes comunitários de saúde. É uma luta, uma reivindicação absolutamente justa. Há muito tempo eles
fazem por merecer a aprovação desse projeto. São
homens e mulheres que trabalham diuturnamente,
especialmente na prevenção de doenças. Quando fui
Governador do meu Estado estimulei muito o Progra-

989

Dezembro de 2009

ma Saúde da Família, e sem os agentes comunitários
o programa não funciona.
O meu voto é favorável a esse projeto dos Agentes Comunitários, assim como também o meu voto
é favorável ao projeto do Simples para a cultura e o
Vale Cultura.
Quero, aqui, manifestar o meu voto favorável, o
meu apoio a esses três importantíssimos projetos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou encerrar à votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores.
Houve 01 abstenção.
Total: 49 votos.
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A matéria foi aprovada e vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguintes a matéria aprovada:

DEZEMBRO 2009
72182

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

991

Dezembro de 2009

992

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
estamos com o limite de 49 votos, o que, para uma
proposta de emenda à Constituição, é risco. Se fosse
uma proposta de emenda à Constituição, não estaria
aprovada.
Portanto, há uma expectativa dos agentes de
saúde, legítima, necessária; há expectativa da PEC
do divórcio. Então, queria fazer um apelo aos Senadores que não estão em plenário para que venham
ao plenário. Não há nada mais importante no dia de
hoje do que aprovar os projetos de lei que estão na
pauta. E não podemos votar a PEC com esse quórum
que, evidentemente, compromete as emendas constitucionais.
Então, quero fazer um apelo às SRA.s e aos Srs.
Senadores para que venham imediatamente ao Plenário, para que tenhamos quórum, para que possamos
votar as propostas de emenda à Constituição.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
não colocarmos em votação a PEC, quanto mais tempo
demorarmos, indiretamente – ninguém está fazendo
isso de má-fé – estaremos colaborando com o esvaziamento do quórum.
Faço um apelo a V. Exª no sentido de tentarmos
votar imediatamente a PEC dos Agentes Comunitários. Já vamos à quinta ou sexta votação e a PEC não
entra, infelizmente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Renan Calheiros, eu queria, não fosse o Regimento da Casa, estar de acordo com V. Exª.
Infelizmente, teríamos de encerrar esta sessão para
abrirmos outra sessão, porque o que podia entrar foi
o que nós já fizemos, ou seja, com que ela entrasse
em votação e que ocorresse a primeira sessão de discussão da matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
que lamento é que, ao deixar para depois, sejamos
todos responsabilizados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Teremos de encerrar esta sessão para abrirmos outras sessões, que serão seguidas, para que em cada
uma delas...
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O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
Eu gostaria que constasse em Ata o meu voto
“sim” na última votação, por favor.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Pela ordem.) – Sr. Presidente, convoco todos os Senadores
do PSDB que não se encontrem em plenário para se
fazerem presentes, para irmos com o quórum máximo às votações tão relevantes das duas PECs, que
interessam ao conjunto da Casa. Uma delas é a dos
Agentes de Saúde, e a outra, a chamada PEC do Divórcio. Ambas são libertadoras e ambas devem merecer o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, apenas gostaria de registrar o
meu voto “sim” ao Projeto de Lei nº 611.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE LEI DA C MARA Nº 136, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 136, de 2009 (nº 3.962/2008,
na Casa de origem), iniciativa do Presidente da
República que cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e
dispõe sobre o seu pessoal; inclui a Câmara
de Recursos da Previdência Complementar na
estrutura básica no Ministério da Previdência
Social; altera disposições referente a auditores
fiscais da Receita Federal do Brasil; altera as
Leis nºs 11.457, de 16 de março de 2007, e
10.683, de 28 de maio de 2003; e dá outras
providências.
Os pareceres são favoráveis.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, foi Relator o Senador Romero Jucá; na de Assuntos Sociais, o
Senador Heráclito Fortes; e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Romero Jucá.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As SRA.s e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM. Pela
ordem,) – Sr. Presidente, após a votação das PECs,
se chegarmos a isso, sugeriria que votássemos o
Vale Cultura, porque a Liderança do Governo aceitou
as emendas dos Senadores Cícero Lucena e Flexa
Ribeiro, que estendem os benefícios a quem quiser
adquirir livros, periódicos, enfim.
Portanto, a minha Bancada se sente contemplada e está pronta para votar essa matéria que, a meu
ver, sai daqui melhor do que entrou.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 50
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 303, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
303, de 2008, de autoria da Senadora Lúcia
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Vânia, que dispõe sobre a instalação e o funcionamento do Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste (BDCO), criado pelo § 11 do
art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.
Em discussão o substitutivo.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO. Para discutir.)
– Sr. Presidente, este projeto já foi amplamente discutido e tem a posição unânime de todos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo mais quem solicite a palavra, declaro
encerrada a discussão.
O Substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos temos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo dado como
definitivamente adotado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 925, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 925, de 2009 (nº
1.665/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos do Acordo-Quadro de Comércio entre o Mercosul e o Estado de Israel,
assinado em Montevidéu, em 8 de dezembro
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de 2005, e do Acordo de Livre Comércio entre
o Mercosul e o Estado de Israel, assinado em
Montevidéu, em 18 de dezembro de 2007.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As SRA.s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB
– AP) – Item extrapauta
PROJETO DE LEI DA C MARA Nº 24, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2009 (nº 1.203/2007,
na Casa de origem, dos Deputados Gustavo
Fruet e Chico D’Angelo), que dispõe sobre o
depósito legal de obras musicais na Biblioteca Nacional.
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O parecer é favorável.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As SRA.s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PR
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, apenas dizer que temos aqui,
no plenário do nosso Senado, a presença do
Embaixador de Israel, que veio aqui representando as boas amizades e os grandes laços
que existem entre a nossa comunidade e a
comunidade israelense. Ele compareceu aqui
para agradecer ao Senado Federal a aprovação
desse tratado que traz grandes benefícios não
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só para o povo de Israel, mas também para o
povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Projeto de Lei da Câmara...
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem, Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas
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para agradecer a compreensão da Liderança do PSDB
e do Democratas, porque, após o anúncio do Senador
Arthur Virgílio sobre a concordância de votar o projeto
do Vale Cultura, o Senador Agripino também sinalizou
com a concordância. Como hoje temos muitas matérias já acertadas e este não é um projeto de votação
obrigatoriamente nominal, pode ser por indicação das
Lideranças, então nós temos o acordo para incluí-lo
na pauta de votação da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado pela colaboração de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
PROJETO DE LEI DA C MARA Nº 186, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 186, de
2009 (nº 2.878/2008, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (Unila), e dá
outras providências.
Os pareceres das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania são favoráveis.
São os seguintes os pareceres:
PARECER N 2.703, DE 2009
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n 186, de 2009 (PL n 2.878, de 2008,
na origem), do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana –
UNILA e dá outras providências.
Relator: Senador José Agripino
I – Relat rio
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n 186, de
2009, (n 2.878, de 2008, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, tem como finalidade criar a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana – UNILA, de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação (MEC),
com sede e foro no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
Trata-se de instituição de educação superior que,
nos termos do art. 2 da proposta em exame, além de
ministrar o ensino, deverá desenvolver pesquisas e
promover a extensão universitária, tendo como missão
específica a qualificação da mão-de-obra necessária
tanto à promoção da integração e ao desenvolvimento regional como ao intercâmbio cultural, científico e
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educacional da América Latina e, em particular, do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Ainda por esse dispositivo, a nova universidade
atuará nas regiões de fronteira com vistas à promoção
do intercâmbio acadêmico e da cooperação solidária
entre os países do Mercosul e da América Latina. Para
tanto, seus cursos deverão enfatizar temas que envolvam a exploração de recursos naturais e as biodiversidades transfronteiriças, os estudos sociais e ling ísticos
regionais, entre outras áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e a integração regionais.
De acordo com o art. 3 , o estatuto e as normas
legais pertinentes definirão a estrutura organizacional
e a forma de funcionamento da universidade, observado o princípio constitucional da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
O art. 4 , por seu turno, delimita o patrimônio da
Unila, enquanto o art. 5 autoriza o Poder Executivo
a transferir-lhe bens móveis e imóveis necessários ao
seu funcionamento.
Já o art. 6 arrola os recursos financeiros que
serão alocados à nova universidade, estabelecendo
que sua implantação sujeita-se à existência de dotação
específica no orçamento da União, condicionalidade
aplicável também ao provimento dos cargos e funções
criados nos termos dos arts. 7 e 9 da proposição.
São criadas, também, funções gratificadas, de
direção, de professor e de técnicos-administrativos
em educação, necessárias para compor a estrutura
regimental e o quadro de pessoal da Unila, além dos
cargos de Reitor e de Vice-Reitor (art. 11), dispondo-se
que, aos cargos de professor e de técnicos-administrativos, aplicar-se-ão as disposições pertinentes da Lei
n 7.596, de 10 de abril de 1987, da Lei n 10.302, de
31 de outubro de 2001, e da Lei n 11.091, de 12 de
janeiro de 2005, bem como o regime jurídico instituído
pela Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Sobre o ingresso nos cargos do quadro efetivo
da nova universidade, fica estabelecido que será feito
mediante aprovação em concurso público de provas
e títulos (art. 8 ).
Ademais, o PLC em análise determina que a administração superior da Unila será exercida pelo Reitor
e pelo Conselho Universitário, com competências definidas em seu estatuto e regimento interno, sendo a
presidência do Conselho exercida pelo Reitor ou pelo
Vice-Reitor, nos casos de ausências ou impedimentos legais do primeiro (art. 12). Caberá ao Ministro de
Estado da Educação prover pro tempore os cargos
de Reitor e Vice-Reitor, até a implantação efetiva da
nova universidade (art.13).
A proposta do Executivo trata ainda da possibilidade de contratação de professores visitantes, nos
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termos da Lei n 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e
do processo de seleção dos alunos da Unila. Para as
duas situações, fica prevista a utilização de banca com
composição internacional, representativa da América
Latina e do Mercosul (art.14).
Por meio de seu art.15, o início das atividades e
do exercício contábil e fiscal da Unila deverá coincidir
com o primeiro dia útil do ano civil subsequente ao da
publicação da lei sugerida.
Por fim, o PLC n 186, de 2009, determina que no
prazo de 180 dias, a partir da data de provimento dos
cargos de Reitor e Vice-Reitor pro tempore, a Unila
enviará ao Ministério da Educação (MEC) proposta de
estatuto (art. 13) e que a lei decorrente deste projeto
entrará em vigor na data de sua publicação (art. 16).
A exposição de motivos que acompanha a proposição ressalta a importância estratégica da educação
superior para a integração dos países da América Latina e, notadamente, do Mercosul, mediante a transferência recíproca e solidária do saber e das tecnologias
produzidos na região.
Salienta, também, que a estrutura acadêmica da
universidade proposta deverá contar com corpo docente e discente oriundos não apenas do Brasil, mas
também dos demais países latino-americanos. Quanto
aos cursos a serem por ela ministrados, estabelece que
abordarão, de preferência, temas de interesse mútuo
dos países membros do Mercosul e que envolvam a
exploração de recursos naturais, as biodiversidades
transfronteiriças e conteúdos de natureza social, linguísticos e de relações internacionais, entre outros
relacionados a áreas consideradas estratégicas para
o desenvolvimento regional.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apreciado
pelas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTAS), de Educação e Cultura (CEC), de
Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição, Justiça
e de Cidadania (CCJC).
Não foram oferecidas emendas à proposição.
II – Análise
A criação da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana integra o conjunto de ações do governo
federal voltadas para a valorização da educação, na condição de instrumento de promoção do desenvolvimento
sustentável, e de mecanismo de inserção das parcelas
mais carentes da população brasileira nas instituições de
ensino superior. Reportamo-nos, especialmente, àquelas ações que integram o Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) e, de modo particular, o Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais Brasileiras (REUNI).
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De fato, para a terceira etapa do processo de
execução do Reuni, denominada expansão com ênfase nas interfaces internacionais, iniciada em 2008,
está prevista a criação de universidades federais em
regiões estratégicas para a integração e a cooperação
internacional. Nesse sentido, o Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional propostas de criação
da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA),
sediada em Santarém (PA), e da Universidade Federal
da Fronteira Sul (UFFS), sediada em Chapecó (SC).
Além disso, a proposição insere-se no conjunto
de ações e metas do Plano de Ação do Mercosul para
o período 2006-2010, entre as quais se destacam: contribuir para a integração regional, mediante políticas
educativas que promovam uma cidadania regional,
uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos
direitos humanos e ao meio ambiente; e promover a
cooperação solidária e o intercâmbio para melhorar os
sistemas educativos dos Estados-Partes.
Nesse contexto, o funcionamento de instituições
educacionais de fronteira, como é o caso da Unila,
constitui resultado esperado para o fim do período
acima mencionado.
Conforme sintetiza com propriedade o relator
da matéria na Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados, deputado ngelo Vanhoni,
a criação da Unila é um empreendimento histórico e
representa um passo fundamental para a construção
de uma mentalidade de integração regional, fundamentada nos valores mais relevantes para o século
em que vivemos: a valorização da diversidade, o combate à discriminação, a cultura da paz, a tolerância e
a solidariedade.
No mais, cabe ressaltar que não encontramos
óbices de natureza constitucional ou jurídica que dificultem a tramitação da matéria, que se encontra redigida em boa técnica legislativa.
III – Voto
Em face das ponderações acima apresentadas,
nosso voto é pela Aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 186, de 2009.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2009.
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PROJETO DE LEI DA C MARA N 186, DE 2009
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em reunião Ordinária realizada nesta data,
aprovou o Relatório do Senador José Agripino, que
passa a constituir Parecer da CRE favorável ao Projeto de Lei da Câmara n 186, de 2009, de autoria do
Presidente da República.
Assinam o Parecer os Senhores Senadores:
Heráclito Fortes (Presidente), Eduardo Suplicy,
João Pedro, Roberto Cavalcanti, Pedro Simon, Geral-
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do Mesquita Júnior, Paulo Duque, Marco Maciel, João
Tenório, Fernando Collor, Aloizio Mercadante, Augusto
Botelho, José Agripino e Romeu Tuma.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2009. –
Senador Heráclito Fortes, Presidente em exercício
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE
PARECER N 2.704, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n 186, de 2009, (n 2.878, de 2008, na
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origem), do Presidente da República, que
dispõe sobre a criação da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana –
UNILA, e dá outras providências.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
I – Relat rio
A Universidade Federal de Integração LatinoAmericana (UNILA), cuja criação é proposta mediante
o presente projeto de lei, de iniciativa do Presidente da
República, tem natureza jurídica autárquica, vinculada
ao Ministério da Educação (MEC), e terá sede e foro
no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
Tal instituição de educação superior, além de
ministrar o ensino, deverá desenvolver pesquisas e
promover a extensão universitária, tendo como missão
específica a qualificação de mão-de-obra necessária
tanto à promoção da integração e ao desenvolvimento regional como ao intercâmbio cultural, científico e
educacional da América Latina e, em particular, do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Conforme a Exposição de Motivos, subscrita pelos ministros Paulo Bernardo e Fernando Haddad num
contexto de integração regional na América Latina, as
universidades são chamadas a interagir em termos nacionais e transnacionais, repartindo – solidariamente
e com respeito mútuo, o saber e a tecnologia com os
demais países latino-americanos.
Por tal razão, as universidades distribuídas pelo
território nacional precisam ser pensadas a partir e em
conexão com os grandes desafios que deverão ser superados pelo Brasil nas últimas décadas, entre os quais
são mais relevantes a superação das desigualdades e
a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de conciliar crescimento econômico
com justiça social e equilíbrio ambiental.
A Unila caracterizará sua atuação pela integração com os países membros e associados do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), com vocação para
o intercâmbio e a cooperação solidária com os demais
países da América Latina. Esta integração se realizará
pela composição de corpo docente e discente proveniente não só das várias regiões do Brasil, mas também
de outros países e do estabelecimento e execução de
convênios temporários ou permanentes com outras
instituições do bloco Mercosul.
A meta é construir uma universidade com 10.000
estudantes de graduação, mestrado e doutorado, com um
quadro docente de 250 professores. A seleção dos professores será realizada em língua portuguesa ou em língua
espanhola, de modo a garantir igualdade de condições a
candidatos oriundos de todos os países da região.
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A estrutura organizacional da Unila é assemelhada àquela das demais universidades federais brasileiras. Deverão ser criados cargos de Direção e Funções
Gratificadas na quantidade necessária. As provisões
orçamentárias anuais são previstas em R 3.160.435,03
(três milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e
trinta reais e três centavos). Tais provisões são compatíveis com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei
Orçamentária Anual.
Encaminhado à Câmara dos Deputados, o projeto
de Lei foi aprovado nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Educação e Cultura, e
na de Finanças e Tributação, que concluiu pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, e
na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposta.
No Senado Federal, o Projeto de Lei foi objeto de
apreciação pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE). Nessa Comissão, o Senador
José Agripino, relator designado, apresentou parecer
pela aprovação da matéria, que foi aprovado unanimemente.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Ressalte-se, quanto à constitucionalidade da
matéria, que embora se trate de uma instituição com
claros aspectos comunitários, graças à possibilidade
de participação em seus corpos docente e discente de
cidadãos de países vizinhos, especialmente aqueles
que participam do processo de integração no âmbito
do Mercosul, cuida-se de uma universidade brasileira,
criada nos termos de nossa Constituição, a partir de
iniciativa legislativa do Presidente da República, que
tem merecido a aprovação das Casas do Congresso
Nacional.
As normas infralegais destinadas à criação da
nova universidade contemplarão as suas peculiaridades, todas respeitantes ao ordenamento constitucional
brasileiro, como a permissão para que possam participar dos concursos seletivos de seus professores e
alunos cidadãos argentinos, uruguaios e paraguaios.
Ou ainda que a universidade possa realizar convênios
de cooperação com instituições educacionais desses
países com o objetivo de viabilizar esse mesmo propósito.
Como assinala o parecer aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, a criação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana integra
o conjunto de ações do Governo Federal voltadas para a
valorização da educação, na condição de instrumento da
promoção do desenvolvimento sustentável, e de mecanis-
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mo de inserção das parcelas mais carentes da população
brasileira nas instituições de ensino superior.
Outras ações que integram esse processo são,
conforme o parecer aprovado pela CRE, o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) e, de modo
particular, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
Brasileiras (REUNI).
E recorda o mesmo parecer que para a terceira etapa
do processo de execução do Reuni, denominada expansão
com ênfase nas interfaces internacionais, iniciada em 2008.
Nela está prevista a criação de universidades federais em
regiões estratégicas para a integração e a cooperação internacional. Para tanto, o Presidente da República enviou
ao Congresso Nacional propostas de criação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), sediada em
Santarém (PA), e da Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS), sediada em Chapecó (SC).

Quinta-feira 17

Além disso, a proposição se insere no conjunto
de ações e metas do Plano de Ação do Mercosul para
o período 2006-2010, entre as quais se destacam contribuir para a integração regional, mediante políticas
educativas quer promovam uma cidadania regional,
uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos
direitos humanos e ao meio ambiente, e promover a
cooperação e o intercâmbio para melhorar os sistemas
educativos dos Estados-Partes.
Torna-se altamente necessária e positiva, portanto, num contexto histórico de integração latino-americana, a criação da Universidade Federal de Integração
Latino-Americana.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara nº 186 de
2009, e votamos, quanto ao mérito, por sua aprovação.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Senador Dem stenes Torres, Presidente; , Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Designo a Senadora Marisa Serrano para proferir
parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão
de Esporte e Cultura.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, acho que é legítimo e justo a Senadora
Marisa... Até porque nós aprovamos essa matéria por
unanimidade. É uma Universidade importantíssima,
que vai trabalhar as ações de integração e cultura da
América Latina, com campus, sede, reitoria no município de Foz do Iguaçu. É uma Universidade que está
sendo aguardada com muita expectativa. Nós estamos,
inclusive, com o Ministério da Educação pedindo muito
que a gente possa votar.
Portanto, parabenizo o acordo de todos os Líderes
para que nós pudéssemos aprová-la. Inclusive porque
ela estava em caráter terminativo. Com o encerramento dos trabalhos da Comissão de Educação, que não
teve reunião esta semana, um acordo de Líderes retirou o caráter terminativo e nós a estamos trazendo
em regime de urgência para o Plenário. Quero apenas
deixar aqui o registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Marisa Serrano, que vai
fazer um breve relatório.
PARECER Nº 2.705, DE 2009 – PLEN
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora) – Obrigada,
Sr. Presidente.
É só para informar aos nobres Pares que a criação da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (Unila) é um velho anseio de todos os
estudantes do Mercosul, que lutam... Todos aqui que
trabalham nas fronteiras, como eu trabalho, sabem
que a interdependência fronteiriça é muito grande,
principalmente na área de educação. A Unila vem justamente preencher uma lacuna de uma desejo muito
antigo de todos aqueles que trabalham no Mercosul,
que são mercosulinos.
Está previsto que a Unila tenha 10 mil estudantes,
250 professores. Quer dizer, é uma grande universidade.
Está no campus de Itaipu, usando já essas instalações.
Está completamente formatada para poder funcionar
já no ano que vem, se votarmos afirmativamente, para
que ela possa começar a funcionar.
E depois quero dizer que os cursos todos a serem dados na Unila serão preferencialmente os de
interesse do Mercosul. Ela virá para consolidar o interesse dessa área tão vasta. E o Senador Sarney, que
é o nosso Presidente, sabe como é importante que o
Mercosul se consolide e volte a ser realmente aquilo
para o qual foi criado; que se diminuam as assimetrias
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e que todos os países integrantes do Mercosul trabalhem numa única direção, a direção do fortalecimento
e desenvolvimento dos seus países.
Portanto, é meritória essa votação. Tenho certeza
absoluta de que todos aqui, independente de partido
político, poderão aprovar algo que para a educação
é fundamental. Porque sempre uma universidade é
importante, mas essa é mais importante ainda, pelo
caráter mercosulino e internacional que tem.
Vamos ter alunos vindo de diversos países e vamos ter professores de diversos países. Essa é a verdadeira integração que nós queremos para o Mercosul.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o meu relatório
favorável à criação da Unila.
Peço o apoio de todos os Pares a esta iniciativa.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, nós
entregamos à Mesa um requerimento de urgência para
inclusão em pauta do PLC nº 175/2008, que inclusive
atendeu plenamente os pré-requisitos do Regimento,
com todos os Líderes assinando essa solicitação de
inclusão em pauta.
Eu fiz contato com os Líderes que assinaram
ontem e eles estão de acordo que entre na pauta ainda hoje. É sobre o Dia Nacional do Escalpelamento,
ou seja, é muito importante para nós por se tratar de
um dia nacional que vai marcar a continuidade de um
trabalho que se está fazendo a favor do escalpelado,
principalmente o amazônida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos concluir a votação deste projeto que estávamos...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– É sobre este projeto mesmo que eu gostaria de falar,
de forma muito breve.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª, então, está pedindo a palavra não pela ordem,
mas para discutir.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra para discutir.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Vamos abrir o painel, Sr. Presidente.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Eu só queria
dizer que este projeto é de grande alcance histórico. O
Brasil se compromete em criar uma universidade latinoamericana e tratar dos temas da integração regional, da
nossa identidade, da nossa história, com as diversas
nações e povos que constituem a América do Sul.
Quero agradecer ao Senador José Agripino, que
deu parecer favorável à matéria, e à Senadora Marisa
Serrano, que sempre foi uma integracionista que tem
defendido a integração regional, o Mercosul, e se destacado no Parlasul.
Este é um Projeto que realmente fará história na
América Latina: a primeira iniciativa de amplo alcan-
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ce, multidisciplinar, para construirmos uma escola de
pensamento latino-americano e voltada para a integração regional.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação a matéria.
As SRA.s e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de me manifestar, ainda que a matéria esteja votada e
aprovada – e é mérito desta Casa votar –, para dizer
que a criação da Unila é uma iniciativa extremamente
meritória, porque preenche uma lacuna. O Mercosul
tem o Parlamento do Mercosul, que discute as questões dos países envolvidos do ponto de vista político,
do ponto de vista social. O Bloco, do ponto de vista
comercial, tem os seus foros adequados quanto às
relações multilaterais entre os membros. As coisas,
ainda que com dificuldade, estão uindo no campo
político, através do Parlamento do Mercosul, e, no
campo econômico, pelas relações país a país, dentro
do Bloco. O que faltava O elemento da integração
pela vertente cultural, pela vertente da educação,
pela troca de experiências, de valores, que vão se
encontrar na Unila.
A iniciativa do Ministério da Educação é meritória.
Eu fui relator dessa matéria na Comissão de Relações
Exteriores e apresentei, com muita alegria e com muita
satisfação, um parecer favorável, porque é uma iniciativa
moderna, que robustece o Mercosul e que incorpora o
último dos pilares, o pilar da integração pela vertente
cultural dos países integrantes do Mercosul.
O meu voto é entusiasticamente a favor dessa
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Renato Casagrande pediu para incluir o
Projeto nº 131, que os Srs. Líderes concordaram, e eu,
uma vez mais, vou submeter a matéria ao Plenário, se
não houver objeção de nenhum dos Líderes presentes,
uma vez que eles já concordaram com o requerimento
do Senador Casagrande.
Podemos colocar em votação. É o Projeto nº
131, de 2008.
Item extrapauta
PROJETO DE LEI DA C MARA Nº 131, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de
2008 (nº 4.622/2004, na Casa de origem, do
Deputado Pompeo de Mattos), que dispõe
sobre a organização e o funcionamento das
Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de
Trabalho – Pronacoop; e revoga o parágrafo
único do art. 442 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) –
São os seguintes os pareceres sobre a matéria:
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PARECERES Nºs 2.706 E 2.706-A, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n
131, de 2008 (n 4.622/2004, na Casa de origem, do Deputado Pompeo de Mattos), que
dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho institui o Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP
e revoga o parágrafo único do art. 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1
de maio de 1943.
Parecer Nº 2.706, de 2009, da Comissão
de Assuntos Econômicos (Em Audiência, nos
termos do Requerimento nº 823, de 2009)
Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator Ad Hoc: Senador Romero Jucá
I – Relat rio
Em análise nesta Comissão, o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) n 131, de 2008 (n 4.622, de
2004, na origem), de autoria do Deputado Pompeo
de Mattos. Na Câmara dos Deputados, tramitaram
apensados o Projeto de Lei n 6.265, de 2005, da
Comissão de Legislação Participativa; o Projeto de
Lei n 6.449, de 2005, do Deputado Walter Barelli
e outros; e o Projeto de Lei n 7.009, de 2006, do
Poder Executivo.
Todas as proposições tratam das Cooperativas
de Trabalho, sendo que o último é mais completo.
A Exposição de Motivos n 13, do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE), datada de 3 de maio
de 2006, justifica o encaminhamento, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei n 7.009, de 2006. Nela destaca-se a norma constitucional que prevê o estímulo
ao cooperativismo e outras formas de associativismo
(§ 2 do art. 74 da CF).
A proposta “visa a coibir as fraudes, vedando,
terminantemente, a intermediação de mão de obra sob
o subterfúgio das cooperativas de trabalho, uma vez
que o trabalhador presta serviços em condições próprias de emprego, privado dos direitos reconhecidos
pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista”.
Esse fenômeno, que ameaça o cooperativismo seria
decorrência da Lei n 8.949, de 1994.
Além disso, a luta contra as pseudocooperativas
faz parte da Recomendação n 193, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, conforme registra
o Poder Executivo.
Quanto à redação final aprovada na Câmara
dos Deputados, isto é o PLC nº 131, de 2008, em seu
Capítulo I, são introduzidas normas gerais sobre as
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cooperativas de trabalho. O texto da proposição divide as cooperativas de trabalho em duas vertentes:
cooperativas de produção e cooperativas de serviço.
No art. 4 , essas modalidades estão definidas, sendo
que as cooperativas de produção são aquelas em que
seus sócios contribuem com trabalho para a produção
em comum de bens, detendo os meios de produção a
qualquer título e as cooperativas de serviço são aquelas constituídas por sócios para viabilizar a prestação
de serviços especializados, sem a presença de pressupostos da relação de emprego.
Também constam da proposta, nessa parte inicial, princípios que devem fundamentar e orientar o
funcionamento destas cooperativas e a fixação de
alguns direitos mínimos para que não haja precarização do trabalho, custeados por fundos específicos da
própria cooperativa.
Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o funcionamento da assembléia geral, a fim de assegurar o
cumprimento dos princípios e das disposições legais
relativas ao tema. Estão previstas a realização de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias para deliberar
sobre os temas inscritos na Lei n 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, além de uma
Assembléia Geral Especial para “deliberar, entre outros
assuntos especificados no edital de convocação, sobre
gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos
sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho”.
Também constam dessa divisão, entre outras, normas
sobre o quórum mínimo para a tomada de decisões e
composição do Conselho de Administração.
Na sequência, constam do Capítulo III disposições sobre a fiscalização das Cooperativas de Trabalho, atribuída ao Ministério do Trabalho e do Emprego,
normas sobre pagamentos periódicos aos sócios e as
penalidades aplicáveis as cooperativas que promoverem intermediação de mão de obra e aos responsáveis
por elas que constituírem ou utilizarem Cooperativa de
Trabalho para fraudar a legislação trabalhista ou trabalhista, com a aplicação de sanções penais, cíveis e
administrativas.
No Capítulo IV é instituído o Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) para propiciar instrumentos e ações de estímulo
às cooperativas de trabalho, permitindo-lhes melhorar
continuamente o seu desempenho econômico, mediante acompanhamento técnico, qualificação de recursos
humanos e oferta de linhas de crédito diferenciadas.
Prevê-se também a criação de um Comitê Gestor do
PRONACOOP, com atribuições elencadas na proposta,
a possibilidade de realização de operações de crédito
destinadas a empreendimentos inscritos no Programa
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sem a exigência de garantias reais, passíveis de serem
substituídas por garantias alternativas. Ainda mais, as
sociedades simples que se dediquem ao exercício de
atividades laborativas de seus sócios terão acesso aos
benefícios legais, caso adotem princípios constantes
do art. 25 do PLC.
Finalmente, no Capítulo V foi instituída a Relação
Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho
(RAICT), concedeu-se prazo de um ano para as cooperativas em funcionamento para assegurarem aos
seus sócios as garantias previstas nós incisos I, IV,
V, VI e VII do caput do art. 7 , e foi revogado o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Na Câmara dos Deputados, foram analisadas 41
(quarenta e uma) emendas. Num longo processo de
análise, a matéria passou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio; e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Como resultado dessa
análise meticulosa foi aprovado um substitutivo, que
nos chega para análise na forma do PLC n 131, de
2008.
II – Análise
As cooperativas de trabalho inserem-se no campo do Direito do Trabalho e no campo do Direito Civil.
São regidas, principalmente pelas Leis n 5.764, de 16
de dezembro de 1971 e 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil). Proposições a este respeito são
de iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição
Federal, cabendo ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48
da mesma Carta.
Por sua vez, a instituição do Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP), é de natureza administrativa, dependendo, na
opinião da maioria dos juristas, de iniciativa do Poder
Executivo (Projeto de Lei nº 7.009, de 2006, daquele
Poder). Não há, portanto, impedimentos no que se refere aos ditames constitucionais.
No mérito, é inegável o crescimento no número de cooperativas de trabalho e de trabalhadores a
elas associados, dada a incidência de carga tributária
menor nessa atividade e a exibilidade nas relações
entre o capital e o trabalho. O fenômeno adquiriu dimensões que não permitem mais o desconhecimento
do assunto pela legislação. Atualmente a fiscalização
dessa atividade está pautada em portaria do Ministério
do Trabalho e do Emprego (nº 925, de 28 de setembro de 1995).
A falta de uma legislação específica para as cooperativas de trabalho tem gerado problemas, com o
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surgimento e a proliferação de cooperativas de “fachada”, já conhecidas como “gato-cooperativas”, que são
constituídas sem o cumprimento dos pré-requisitos
definidos na legislação cooperativista, num processo
distorcido e condenável.
O Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados representa um esforço enorme de conciliação
e entendimento, tendo sido resultado da participação
de diversos interessados e instituições voltadas para
o tema das cooperativas de trabalho.
Atentou-se para a necessidade de criar novos
espaços geradores de produção e trabalho, oferecendo alternativa para aqueles que têm dificuldade para
ingressar no mercado de trabalho formal e a possibilidade de um trabalho emancipado, pelo menos parcialmente, sem a subordinação completa da relação
de emprego tradicional.
O texto atentou também para as normas internacionais que regem o assunto, em especial a Recomendação nº 193, de 2002, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Essa organização também manifestou a necessidade de adoção de medidas para coibir
as cooperativas instituídas com a intenção de encobrir
uma relação de emprego, desvirtuando a aplicação as
normas de proteção aos trabalhadores.
Dentre as medidas preconizadas estão um tratamento igualitário em relação às outras formas de
empresas e organizações sociais, a garantia do cumprimento das normas de segurança e saúde no meio
ambiente de trabalho a todos os cooperados, atenção
à participação das mulheres, o acesso ao crédito e o
acesso das cooperativas aos mercados.
Trata-se, por outro lado, da criação de condições
legais para o pleno desenvolvimento de uma economia solidária, sendo que diversos dados estatísticos
foram utilizados para confirmar o avanço desse tipo
de trabalho realizado com vínculo de solidariedade
e não de dependência. Também é de destacar-se a
necessidade de supressão, constante do art. 29 do
PLC, do parágrafo único do art. 442 da CLT, objeto de
amplas controvérsias e que foi utilizado como pretexto
para a fraude e a sonegação dos direitos trabalhistas
elementares.
O Substitutivo, além disso, pretende assegurar
uma base jurídica sólida para o cooperativismo de trabalho, fornecendo instrumentos de proteção ao trabalho cooperativado. Dessa forma, serão fortalecidos os
laços de solidariedade e as ações do Estado brasileiro,
por meio do Pronacoop.
Constatamos, além disso, que algumas espécies
de cooperativas, pelas suas especificidades, foram excluídas da aplicação da nova legislação.
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São aquelas que trabalham, privadamente, com
a assistência à saúde (para as quais a legislação da
saúde suplementar possui normas); as que atuam no
setor de transporte regulamentado pelo setor público,
que detenham os meios de trabalho (afasta-se assim
um espaço altamente complexo e sujeito a muitas fraudes); e as cooperativas de profissionais liberais que
exerçam sua atividade em seus próprios estabelecimentos. Cremos que essa cautela é necessária para
evitar insegurança jurídica e deixar que a legislação
civil cuide de entidades que possuem conteúdo mais
civilista do que trabalhista.
Observamos, no entanto, que acolhendo, como
esta relatoria assim o faz, a integralidade do Substitutivo tal qual foi remetido a esta Casa pela Câmara dos
Deputados, o PLC nº 131, de 2008, merece a modificação, mediante acatamento da emenda supressiva
parcial, apresentada pelo Senador Romero Jucá, ao
disposto no inciso I, do Parágrafo único, do Artigo 1º
do referido projeto de lei, equalizando, obedecendo-se
ao Princípio Constitucional da Isonomia de Tratamento,
a exclusão, do regime da nova lei, das Cooperativas
de Assistência à Saúde, e não como consta do aludido inciso, das Cooperativas Operadoras de Planos
Privados de Assistência à Saúde.
Por outro lado, respeitosamente não podemos
aceitar a emenda supressiva parcial, apresentada pelo
ilustre Senador Efraim de Morais, alterando a redação
dada ao inciso III, do Parágrafo nico, do Artigo 1 do
Projeto de Lei em referência, suprimindo a expressão
condicionante à exclusão da nova Lei das Cooperativas
de Profissionais Liberais, desde que seus sócios exerçam as atividades em seus próprios estabelecimentos.
Isto porque deixar a citada exclusão de forma genérica como pretende o Autor da emenda ora analisada,
contemplando as cooperativas de todos os profissionais liberais, parece-nos que certamente ocorrerá insegurança jurídica futura, fugindo da motivação que
orientou a proposta de nova regulação para o setor de
Cooperativas de Trabalho.
Acreditamos, entretanto, que o Substitutivo pretendeu não criar fundos de compensação de direitos,
em excesso, e permitir uma maior exibilidade da
legislação. Esperamos que Assembléias Gerais das
cooperativas venham a instituir um número maior de
direitos, fixando, por exemplo, o repouso anual remunerado em 30 (trinta) dias.
Em suma, trata-se de um conjunto de normas
largamente discutido na Câmara dos Deputados. Embora possa apresentar algumas limitações, como em
relação aos direitos dos trabalhadores cooperativados,
foi a fórmula de consenso encontrada. Positivamente
a adoção desses dispositivos pode dar instrumentos
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ao Ministério do Trabalho e do Emprego para que as
cooperativas voltadas para a sonegação de direitos
trabalhistas sejam autuadas e banidas.
Acreditamos, finalmente, que o apoio firme do
Estado, através do PRONACOOP, pode servir para o
desenvolvimento do verdadeiro cooperativismo, solidário, inclusivo e emancipatório, no qual os trabalhadores
sejam os verdadeiros donos dos resultados econômicos e sociais obtidos com o seu trabalho.
III – Voto
Feitas essas considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 131, de 2008,
acolhendo-se a emenda supressiva parcial, apresentada pelo Senador Romero Jucá, à redação dada ao
inciso I, do Parágrafo nico, do Artigo 1 do referido
Projeto de Lei, rejeitando-se a emenda supressiva parcial, proposta pelo Senador Efraim de Morais, ao texto
originário contido no inciso III, do Parágrafo nico, do
Artigo 1 em questão, tudo conforme fundamentação
do presente Voto, consoante o Substitutivo de Relatoria apresentado em anexo a este Parecer.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2009. –
Senador Sérgio Guerra, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA C MARA N 131, DE 2008
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho
institui o Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP
e revoga o parágrafo único do art. 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
CAP TULO I
Das Cooperativas de Trabalho
Art. 1 A Cooperativa de Trabalho é regulada por
esta Lei e, no que com ela não colidir, pelas Leis n s
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10
de janeiro de 2002.
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei:
I – as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação da saúde suplementar;
II – as cooperativas que atuam no setor
de transporte regulamentado pelo Poder Público e que detenham, por si ou por seus sócios,
a qualquer título, os meios de trabalho; e
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III – as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em
seus próprios estabelecimentos.
Art. 2 Considera-se Cooperativa de Trabalho a
sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestão para
obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
§ 1º A autonomia de que trata o caput
deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembléia Geral, das regras de funcionamento
da cooperativa e da forma de execução dos
trabalhos, nos termos desta lei.
§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembléia Geral
define as diretrizes para o funcionamento e
operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos,
nos termos da lei.
Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos
seguintes princípios e valores:
I – adesão voluntária e livre;
II – gestão democrática;
III – participação econômica dos membros;
IV – autonomia e independência;
V – educação, formação e informação;
VI – intercooperação;
VII – interesse pela comunidade;
VIII – preservação dos direitos sociais, do
valor social do trabalho e da livre iniciativa;
IX – não precarização do trabalho;
X – respeito às decisões de assembléia,
observado o disposto nesta lei;
XI – participação na gestão em todos os
níveis de decisão de acordo com o previsto em
lei e no Estatuto Social.
Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:
I – de produção, quando constituída por
sócios que contribuem com trabalho para a
produção em comum de bens, e a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de
produção; e
II – de serviço, quando constituída por
sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego.
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Parágrafo único. Considera-se serviço especializado aquele previsto em estatuto social e executado
por profissional que demonstre aptidão, habilidade e
técnica na sua realização.
Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser
utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.
Parágrafo único. Uma vez cumpridos os termos
desta lei, não há vínculo empregatício entre a Cooperativa de Trabalho e seus sócios, nem entre estes e os
contratantes de serviços daquela.
Art. 6 A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída com número mínimo de 7 (sete) sócios.
Art. 7 A Cooperativa de Trabalho deve garantir
aos sócios os seguintes direitos, além de outros que
a Assembléia Geral venha a instituir:
I – retiradas não inferiores ao piso da
categoria profissional e, na ausência deste,
não inferiores ao salário mínimo, calculadas
de forma proporcional às horas trabalhadas
ou às atividades desenvolvidas;
II – duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação
de trabalho por meio de plantões ou escalas,
facultada a compensação de horários;
III – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IV – repouso anual remunerado;
V – retirada para o trabalho noturno superior ao do diurno;
VI – adicional sobre a retirada para as
atividades insalubres ou perigosas;
VII – seguro de acidente de trabalho.
§ 1 Não se aplica o disposto nos incisos
III e IV do caput deste artigo nos casos em que
as operações entre o sócio e a cooperativa
sejam eventuais, salvo decisão assemblear
em contrário.
§ 2º A Cooperativa de Trabalho buscará
meios, inclusive mediante provisionamento de
recursos, com base em critérios que devem ser
aprovados em Assembléia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV,
V, VI, VII do caput deste artigo e outros que a
Assembléia Geral venha a instituir.
§ 3 A Cooperativa de Trabalho, além dos
fundos obrigatórios previstos em lei, poderá
criar, em Assembléia Geral, outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a
fins específicos, fixando o modo de formação,
custeio, aplicação e liquidação.
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§ 4 A Assembléia Geral poderá deliberar sobre a prorrogação do horário de trabalho
de que trata o inciso II do caput deste artigo
e estabelecer os critérios de retribuição das
horas adicionais.
§ 5 A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput do art. 4º
desta Lei poderá, em Assembléia Geral Extraordinária, estabelecer carência na fruição dos
direitos previstos nos incisos I e VII do caput
deste artigo.
§ 6 As atividades identificadas com o
objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4º desta lei
quando prestadas fora do estabelecimento da
cooperativa deverão ser submetidas a uma
coordenação com mandato nunca superior a
1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização destas, eleita em reunião específica
pelos sócios que se disponham a realizá-las,
em que serão expostos os requisitos para sua
consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe.
Art. 8º As Cooperativas de Trabalho devem observar as normas de saúde e segurança do trabalho
previstas na legislação em vigor e em atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
Art. 9º O contratante da Cooperativa de Trabalho
prevista no inciso II do caput do art. 4º desta lei responde solidariamente pelo cumprimento das normas
de saúde e segurança do trabalho, quando os serviços
forem prestados no seu estabelecimento ou em local
por ele determinado.
CAP TULO II
Do Funcionamento das Cooperativas de Trabalho
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar
por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade desde que previsto no seu Estatuto
Social.
§ 1º É obrigatório o uso da expressão
“Cooperativa de Trabalho” na denominação
social da cooperativa.
§ 2º A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos
de licitação pública que tenham por escopo
os mesmos serviços, operações e atividades
previstas em seu objeto social.
§ 3º A admissão de sócios na cooperativa
estará limitada consoante as possibilidades de
reunião, abrangência das operações, controle
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e prestação de serviços e congruente com o
objeto estatuído.
§ 4º Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer
atividade da cooperativa, conforme deliberado
em Assembleia Geral.
Art. 11. Além da realização da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária para deliberar nos termos
e sobre os assuntos previstos na Lei nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no
mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial para
deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados
e organização do trabalho.
§ 1º O destino das sobras líquidas ou o
rateio dos prejuízos será decidido em Assembleia Geral Ordinária.
§ 2º As Cooperativas de Trabalho deverão
estabelecer, em Estatuto Social ou Regimento
Interno, incentivos à participação efetiva dos
sócios na Assembleia Geral e eventuais sanções em caso de ausências injustificadas.
§ 3º O quórum mínimo de instalação das
Assembleias Gerais será de:
I – 2/3 (dois terços) do número de sócios,
em primeira convocação;
II – metade mais 1 (um) dos sócios, em
segunda convocação;
III – 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20 (vinte por cento) do total de sócios,
prevalecendo o menor número, em terceira
convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas
que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados.
§ 4º As decisões das assembleias serão
consideradas válidas quando contarem com
a aprovação da maioria absoluta dos sócios
presentes.
§ 5º Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembleias, serão elas nulas de
pleno direito, aplicando-se, conforme o caso,
a legislação civil e penal.
§ 6º A Assembleia Geral Especial de
que trata este artigo deverá ser realizada no
segundo semestre do ano.
Art. 12. A notificação dos sócios para participação
das assembleias será pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.
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§ 1º Na impossibilidade de notificação
pessoal, a notificação dar-se-á por via postal,
respeitada a antecedência prevista no caput
deste artigo.
§ 2º Na impossibilidade de realização das
notificações pessoal e postal, os sócios serão
notificados mediante edital afixado na sede e
em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região
da sede da cooperativa ou na região onde ela
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios,
exceto a retirada devida em razão do exercício de sua
atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas
em proveito da Cooperativa.
Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral Ordinária,
sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios.
Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de
retirada, a diferença entre as de maior e menor valor
deverá ser fixada na Assembleia.
Art. 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não superior
a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de,
no mínimo, 1/3 (um terço) do colegiado, ressalvada a
hipótese do art. 16 desta lei.
Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída
por até 19 (dezenove) sócios poderá estabelecer, em
Estatuto Social, composição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista nesta lei e no art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3 (três)
conselheiros fiscais.
CAP TULO III
Da Fiscalização e das Penalidades
Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua competência, a fiscalização do
cumprimento do disposto nesta lei.
§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à
multa de R 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência,
a ser revertida em favor do Fundo de Amparo
ao Trabalhador – FAT.

1060

Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2º Presumir-se-á intermediação de mão
de obra subordinada a relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as
Cooperativas de Trabalho que não cumprirem
o disposto no § 6º do art. 7º desta lei.
§ 3º As penalidades serão aplicadas pela
autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título VII da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa
do Trabalho para fraudar deliberadamente a legislação
trabalhista, previdenciária e o disposto nesta lei acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e
administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial
visando à dissolução da Cooperativa.
§ 1º A constatação da fraude e as sanções previstas no caput deste artigo serão
apuradas por meio de ações judiciais autônomas propostas para esse fim.
§ 2º Fica inelegível para qualquer cargo
em Cooperativa de Trabalho, pelo período de
até 5 (cinco) anos contado a partir da sentença transitada em julgado, o sócio, dirigente ou
o administrador condenado pela prática das
fraudes elencadas no caput deste artigo.
CAP TULO IV
Do Programa Nacional de Fomento
às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP.
Art. 19. Fica instituído, no âmbito do Ministério
do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP,
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a
melhoria do desempenho econômico e social da Cooperativa de Trabalho.
Parágrafo único. O Pronacoop tem como finalidade apoiar:
I – a produção de diagnóstico e plano de
desenvolvimento institucional para as Cooperativas de Trabalho dele participantes;
II – a realização de acompanhamento
técnico visando ao fortalecimento
financeiro, de gestão, de organização do processo
produtivo ou de trabalho, bem como qualificação dos
recursos humanos;
III – a viabilização de linhas de crédito;
IV – o acesso a mercados e à comercialização da produção;
V – o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a constituição de coo-
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perativas centrais, federações e confederações
de cooperativas;
VI – outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor no cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste
artigo.
Art. 20. Fica criado o Comitê Gestor do Pronacoop, com as seguintes atribuições:
I – acompanhar a implementação das
ações previstas nesta Lei;
II – estabelecer as diretrizes e metas
para o Pronacoop;
III – definir as normas operacionais para
o Pronacoop;
IV – propor o orçamento anual do Pronacoop;
V – habilitar as instituições financeiras
para operação no Pronacoop;
VI – disciplinar os critérios para o repasse
dos recursos e de financiamento ao tomador
final e fiscalizar a sua aplicação.
§ 1º O Comitê Gestor terá composição
paritária entre o governo e entidades representativas do cooperativismo de trabalho.
§ 2º O número de membros, a organização e o funcionamento do Comitê Gestor serão
estabelecidos em regulamento.
Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica
com órgãos do setor público e entidades privadas sem
fins lucrativos, no âmbito do Pronacoop.
Art. 22. As despesas decorrentes da implementação do Pronacoop correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério
do Trabalho e Emprego.
Art. 23. Os recursos destinados às linhas de crédito do Pronacoop serão provenientes:
I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;
II – de recursos orçamentários da União;
e
III – de outros recursos que venham a
ser alocados pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT definirá as diretrizes para a aplicação, no
âmbito do Pronacoop, dos recursos oriundos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.
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Art. 24. As instituições financeiras autorizadas a
operar com os recursos do Pronacoop poderão realizar
operações de crédito destinadas a empreendimentos
inscritos no Programa sem a exigência de garantias
reais, que poderão ser substituídas por garantias alternativas, observadas as condições estabelecidas
em regulamento.
Parágrafo único. São autorizados a operar o Pronacoop as instituições financeiras oficiais de que trata a Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, os bancos
cooperativos e as cooperativas de crédito desde que
habilitados pelo Comitê Gestor.
Art. 25. As sociedades simples que se dediquem
ao exercício de atividades laborativas de seus sócios
terão acesso aos benefícios de que trata este Capítulo,
quando adotarem os seguintes princípios:
I – administração democrática, soberania assemblear e singularidade de voto dos
sócios;
II – participação econômica dos sócios
nas operações da sociedade e a repartição
dos resultados exclusivamente na proporção
dessa participação;
III – atendimento das necessidades socioeconômicas de seus sócios como finalidade
da sociedade;
IV – igualdade de direitos e obrigações
societárias entre seus sócios, vedada concessão de qualquer benefício ou vantagem,
financeiro ou não, com base na participação
do sócio no capital social;
V – indivisibilidade entre os sócios da
reserva patrimonial da sociedade, destinado
o seu saldo, em caso de dissolução, a outra
sociedade simples de trabalho solidário, cooperativa ou entidade de assistência social ou
educacional sem fins lucrativos;
VI – impossibilidade de um sócio subscrever mais de 1/3 (um terço) de todo o capital
da sociedade.
CAP TULO V
Disposições Finais
Art. 26. Fica instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho – RAICT, a ser
preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente, com informações relativas ao ano-base anterior.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário da RAICT, os critérios
para entrega das informações e as responsabilidades
institucionais sobre a coleta, processamento, acesso
e divulgação das informações.
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Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída
antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze)
meses contados de sua publicação para adequar seus
estatutos às disposições nela previstas.
Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no
inciso II do caput do art. 4º desta Lei constituída antes
da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) meses
contado de sua publicação para assegurar aos sócios
as garantias previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII do
caput do art. 7º desta Lei, conforme deliberado em
Assembléia Geral.
Art. 29. Fica revogado o parágrafo único do art. 442
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 2009. – Senador Sérgio Guerra, Relator – Romero Jucá, Relator Ad Hoc.
DECISÃO DA COMISSÃO
EM 8-12-09, O PRESIDENTE DA COMISS O, SENADOR GARIBALDI ALVES
FILHO, DESIGNA O SENADOR ROMERO
JUCÁ, RELATOR AD HOC. ENCERRADA A
DISCUSS O, COLOCADO EM VOTA O, A
COMISS O APROVA O RELATÓRIO, QUE
PASSA A CONSTITUIR O PARECER DA CAE,
FAVORÁVEL AO PROJETO COM A EMENDA
N 2, NOS TERMOS DA EMENDA N 1-CAE
(SUBSTITUTIVO), REJEITANDO, AINDA, A
EMENDA N 1.
EMENDA Nº 1-CAE (SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho
institui o Programa Nacional de Fomento
às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP e revoga o parágrafo único do art.
442 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
CAP TULO I
Das Cooperativa de Trabalho
Art. 1 A Cooperativa de Trabalho é regulada por
esta Lei e, no que com ela não colidir, pelas Leis n s
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10
de janeiro de 2002.
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei:
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I – as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação da saúde
suplementar;
II – as cooperativas que atuam no setor
de transporte regulamentado pelo Poder Público e que detenham, por si ou por seus sócios,
a qualquer título, os meios de trabalho; e
III – as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em
seus próprios estabelecimentos.
Art. 2 Considera-se Cooperativa de Trabalho a
sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestão para
obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
§ 1 A autonomia de que trata o caput
deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembléia Geral, das regras de funcionamento
da cooperativa e da forma de execução dos
trabalhos, nos termos desta lei.
§ 2 Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembléia Geral
define as diretrizes para o funcionamento e
operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos,
nos termos da lei.
Art. 3 A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos
seguintes princípios e valores:
I – adesão voluntária e livre;
II – gestão democrática;
III – participação econômica dos membros:
IV – autonomia e independência;
V – educação, formação e informação;
VI – intercooperação;
VII – interesse pela comunidade;
VIII – preservação dos direitos sociais, do
valor social do trabalho e da livre iniciativa;
IX – não precarização do trabalho;
X – respeito às decisões de assembléia,
observado o disposto nesta lei;
XI – participação na gestão em todos os
níveis de decisão de acordo com o previsto em
lei e no Estatuto Social.
Art. 4 A Cooperativa de Trabalho pode ser:
I – de produção, quando constituída por
sócios que contribuem com trabalho para a
produção em comum de bens, e a coope-
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rativa detém, a qualquer título, os meios de
produção; e
II – de serviço, quando constituída por
sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego.
Parágrafo único. Considera-se serviço especializado aquele previsto em estatuto social e executado
por profissional que demonstre aptidão, habilidade e
técnica na sua realização.
Art. 5 A Cooperativa de Trabalho não pode ser
utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.
Parágrafo único. Uma vez cumpridos os termos
desta lei, não há vínculo empregatício entre a Cooperativa de Trabalho e seus sócios, nem entre estes e os
contratantes de serviços daquela.
Art. 6 A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída com número mínimo de 7 (sete) sócios.
Art. 7 A Cooperativa de Trabalho deve garantir
aos sócios os seguintes direitos, além de outros que
a Assembléia Geral venha a instituir:
I – retiradas não inferiores ao piso da
categoria profissional e, na ausência deste,
não inferiores ao salário-mínimo, calculadas
de forma proporcional às horas trabalhadas
ou às atividades desenvolvidas;
II – duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação
de trabalho por moio de plantões ou ascalas,
facultada a compensação de horários;
III – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IV – repouso anual remunerado;
V – retirada para o trabalho noturno superior ao do diurno;
VI – adicional sobre a retirada para as
atividades insalubres ou perigosas;
VII – seguro de acidente de trabalho.
§ 1 Não se aplica o disposto nos incisos
III e IV do caput deste artigo nos casos em que
as operações entre o sócio e a cooperativa
sejam eventuais, salvo decisão assemblear
em contrário.
§ 2 A Cooperativa de Trabalho buscará
meios, inclusive mediante provisionamento de
recursos, com base em critérios que devem ser
aprovados em Assembléia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV,
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V, VI, VII do caput deste artigo e outros que a
Assembléia Geral venha a instituir.
§ 3 A Cooperativa de Trabalho, além dos
fundos obrigatórios previstos em lei, poderá
criar, em Assembléia Geral, outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a
fins específicos, fixando o modo de formação,
custeio, aplicação e liquidação.
§ 4 A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a prorrogação do horário de trabalho
de que trata o inciso II do caput deste artigo
e estabelecer os critérios de retribuição das
horas adicionais.
§ 5 A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput do art. 4
desta lei poderá, em Assembléia Geral Extraordinária, estabelecer carência na fruição dos
direitos previstos nos incisos I e VII do caput
deste artigo.
§ 6 As atividades identificadas com o
objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4 desta lei
quando prestadas fora do estabelecimento da
cooperativa deverão ser submetidas a uma
coordenação com mandato nunca superior a
1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização destas, eleita em reunião específica
pelos sócios que se disponham a realizá-las,
em que serão expostos os requisitos para sua
consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe.
Art. 8 As Cooperativas de Trabalho devem observar as normas de saúde e segurança do trabalho
previstas na legislação em vigor e em atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
Art. 9 O contratante da Cooperativa de Trabalho
prevista no inciso II do caput do art. 4º desta lei responde solidariamente pelo cumprimento das normas
de saúde e segurança do trabalho, quando os serviços
forem prestados no seu estabelecimento ou em local
por ele determinado.
CAP TULO II
Do Funcionamento das Cooperativas de Trabalho
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar
por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade desde que previsto no seu Estatuto
Social.
§ 1 É obrigatório o uso da expressão
“Cooperativa de Trabalho” na denominação
social da cooperativa.
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§ 2 A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos
de licitação pública que tenham por escopo
os mesmos serviços, operações e atividades
previstas em seu objeto social.
§ 3 A admissão de sócios na cooperativa
estará limitada consoante as possibilidades de
reunião, abrangência das operações, controle
e prestação de serviços e congruente com o
objeto estatuído.
§ 4 Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer
atividade da cooperativa, conforme deliberado
em Assembléia Geral.
Art. 11. Além da realização da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária para deliberar nos termos
e sobre os assuntos previstos na Lei n 5.764, de 16
de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no
mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial para
deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados
e organização do trabalho.
§ 1 O destino das sobras líquidas ou o
rateio dos prejuízos será decidido em Assembleia Geral Ordinária.
§ 2 As Cooperativas de Trabalho deverão
estabelecer, em Estatuto Social ou Regimento
Interno, incentivos à participação efetiva dos
sócios na Assembleia Geral e eventuais sanções em caso de ausências injustificadas.
§ 3 O quórum mínimo de instalação das
Assembleias Gerais será de:
I – 2/3 (dois terços) do número de sócios,
em primeira convocação;
II – metade mais 1 (um) dos sócios, em
segunda convocação;
III – 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20 (vinte por cento) do total de sócios,
prevalecendo o menor número, em terceira
convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas
que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados.
§ 4 As decisões das assembleias serão
consideradas válidas quando contarem com
a aprovação da maioria absoluta dos sócios
presentes.
§ 5 Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembléias, serão elas nulas de
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pleno direito, aplicando-se, conforme o caso,
a legislação civil e penal.
§ 6 A Assembléia Geral Especial de
que trata este artigo deverá ser realizada no
segundo semestre do ano.
Art. 12. A notificação dos sócios para participação
das assembleias será pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.
§ 1 Na impossibilidade de notificação
pessoal, a notificação dar-se-á por via postal,
respeitada a antecedência prevista no caput
deste artigo.
§ 2 Na impossibilidade de realização das
notificações pessoal e postal, os sócios serão
notificados mediante edital afixado na sede e
em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região
da sede da cooperativa ou na região onde ela
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios,
exceto a retirada devida em razão do exercício de sua
atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas
em proveito da Cooperativa.
Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral Ordinária,
sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios.
Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de
retirada, a diferença entre as de maior e menor valor
deverá ser fixada na Assembleia.
Art. 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não superior
a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de,
no mínimo, 1/3 (um terço) do colegiado, ressalvada a
hipótese do art. 16 desta lei.
Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída
por até 19 (dezenove) sócios poderá estabelecer, em
Estatuto Social, composição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista nesta lei e no a art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3 (três)
conselheiros fiscais.
CAP TULO III
Da Fiscalização e das Penalidades
Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua competência, a fiscalização do
cumprimento do disposto nesta lei.
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§ 1 A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à
multa de R 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência,
a ser revertida em favor do Fundo de Amparo
ao Trabalhador – FAT.
§ 2 Presumir-se-á intermediação de mão
de obra subordinada a relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as
Cooperativas de Trabalho que não cumprirem
o disposto no § 6 do art. 7 desta lei.
§ 3 As penalidades serão aplicadas pela
autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título VII da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
5.452, de 1 de maio de 1943.
Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa
do Trabalho para fraudar deliberadamente a legislação
trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e
administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial
visando à dissolução da Cooperativa.
§ 1 A constatação da fraude e as sanções previstas no caput deste artigo serão
apuradas por meio de ações judiciais autônomas propostas para esse fim.
§ 2 Fica inelegível para qualquer cargo
em Cooperativa de Trabalho, pelo período de
até 5 (cinco) anos contado a partir da sentença transitada em julgado, o sócio, dirigente ou
o administrador condenado pela prática das
fraudes elencadas no caput deste artigo.
CAP TULO IV
Do Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP
Art. 19. Fica instituído, no âmbito do Ministério
do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP,
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a
melhoria do desempenho econômico e social da Cooperativa de Trabalho.
Parágrafo único. O PRONACOOP tem como finalidade apoiar:
I – a produção de diagnóstico e plano de
desenvolvimento institucional para as Cooperativas de Trabalho dele participantes;
II – a realização de acompanhamento
técnico visando ao fortalecimento financeiro,
de gestão, de organização do processo pro-
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dutivo ou de trabalho, bem como qualificação
dos recursos humanos;
III – a viabilização de linhas de crédito;
IV – o acesso a mercados e à comercialização da produção;
V – o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a constituição de cooperativas centrais, federações e confederações
de cooperativas;
VI – outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor no cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste
artigo.
Art. 20. Fica criado o Comitê Gestor do PRONACOOP, com as seguintes atribuições:
I – acompanhar a implementação das
ações previstas nesta Lei;
II – estabelecer as diretrizes e metas para
o PRONACOOP;
III – definir as normas operacionais para
o PRONACOOP;
IV – propor o orçamento anual do PRONACOOP;
V – habilitar as instituições financeiras
para operação no PRONACOOP;
VI – disciplinar os critérios para o repasse
dos recursos e de financiamento ao tomador
final e fiscalizar a sua aplicação.
§ 1 O Comitê Gestor terá composição
paritária entre o governo e entidades representativas do cooperativismo de trabalho.
§ 2 O número de membros, a organização e o funcionamento do Comitê Gestor
serão estabelecidos em regulamento.
Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica
com órgãos do setor público e entidades privadas sem
fins lucrativos, no âmbito do PRONACOOP.
Art. 22. As despesas decorrentes da implementação do PRONACOOP correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério
do Trabalho e Emprego.
Art. 23. Os recursos destinados às linhas de crédito do PRONACOOP serão provenientes:
I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;
II – de recursos orçamentários da União;
e
III – de outros recursos que venham a
ser alocados pelo Poder Público.
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Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT definirá as
diretrizes para a aplicação, no âmbito do PRONACOOP, dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT.
Art. 24. As instituições financeiras autorizadas
a operar com os recursos do PRONACOOP poderão
realizar operações de crédito destinadas a empreendimentos inscritos no Programa sem a exigência de
garantias reais, que poderão ser substituídas por garantias alternativas, observadas as condições estabelecidas em regulamento.
Parágrafo único. São autorizados a operar o PRONACOOP as instituições financeiras oficiais de que
trata a Lei n 8.019, de 11 de abril de 1990, os bancos
cooperativos e as cooperativas de crédito desde que
habilitados pelo Comitê Gestor.
Art. 25. As sociedades simples que se dediquem
ao exercício de atividades laborativas de seus sócios
terão acesso aos benefícios de que trata este Capítulo,
quando adotarem os seguintes princípios:
I – administração democrática, soberania assemblear e singularidade de voto dos
sócios;
II – participação econômica dos sócios
nas operações da sociedade e a repartição
dos resultados exclusivamente na proporção
dessa participação;
III – atendimento das necessidades socioeconômicas de seus sócios como finalidade
da sociedade;
IV – igualdade de direitos e obrigações
societárias entre seus sócios, vedada concessão de qualquer benefício ou vantagem,
financeiro ou não, com base na participação
do sócio no capital social;
V – indivisibilidade entre os sócios da
reserva patrimonial da sociedade, destinado
o seu saldo, em caso de dissolução, a outra
sociedade simples de trabalho solidário, cooperativa ou entidade de assistência social ou
educacional sem fins lucrativos;
VI – impossibilidade de um sócio subscrever mais de 1/3 (um terço) de todo o capital
da sociedade.
CAP TULO V
Disposições Finais
Art. 26. Fica instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho – RAICT, a ser
preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente, com informações relativas ao ano-base anterior.
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Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário da RAICT, os critérios
para entrega das informações e as responsabilidades
institucionais sobre a coleta, processamento, acesso
e divulgação das informações.
Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída
antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze)
meses contados de sua publicação para adequar seus
estatutos às disposições nela previstas.
Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no
inciso II do caput do art. 4 desta Lei constituída antes
da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) meses
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contado de sua publicação para assegurar aos sócios
as garantias previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII do
caput do art. 7 desta Lei, conforme deliberado em
Assembléia Geral.
Art. 29. Fica revogado o parágrafo único do art. 442
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2009. –
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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PARECER Nº 2.706-A, DE 2009, DA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR: Senador Renato Casagrande
I – Relat rio
Em análise nesta Comissão, o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 131, de 2008 (nº 4.622, de 2004, na
origem), de autoria do Deputado Pompeo de Mattos.
Na Câmara dos Deputados, tramitaram apensados
o projeto de lei nº 6.265, de 2005, da Comissão de
Legislação participativa; o Projeto de Lei nº 6.449, de
2005, do Deputado Walter Barelli e outros; e o projeto
de lei nº 7.009, de 2006, do Poder Executivo.
Todas as proposições tratam das cooperativas de
Trabalho, sendo que o último é mais completo.
A Exposição de Motivos n 13, do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE), datada de 03 de maio
de 2006, justifica o encaminhamento, pelo, Poder Executivo, do Projeto de Lei n 7.009, de 2006. Nela destaca-se ‘’ norma constitucional que prevê o estímulo
ao cooperativismo e outras formas de associativismo
(§ 2 do art. 74 da CF).
A proposta “visa a coibir as fraudes, vedando,
terminantemente, a intermediação de mão-de-obra
sob o subterfúgio das cooperativas de, trabalho, uma
‘vez que o trabalhador presta serviços em condições
próprias de emprego, privado dos direitos’ reconhecidos pela Constituição Federal e pela legislação
trabalhista”. Esse fenômeno, que ameaça o ,cooperativismo seria decorrência da Lei n 8.949, de 2004.
Além disso, a luta contra as pseudo-cooperativas faz
parte da Recomendação n 193 da OIT – Organização Internacional, do Trabalho, conforme registra o
Poder Executivo.
Quanto à redação final aprovada na Câmara
dos Deputados, isto é o PLC n 131, de 2008, em
seu Capítulo I, são introduzidas normas gerais sobre as cooperativas de trabalho. O texto da proposição divide as cooperativas de trabalho em duas
vertentes: cooperativas de produção e cooperativas
de-serviço. No, art. 4 , essas modalidades estão
definidas, sendo que as cooperativas de produção
são aquelas em que Seus sócios contribuem com
trabalho para a produção em comum de bens, detendo os meios de produção a qualquer título e as
cooperativas de serviço são aquelas constituídas
por sócios para viabilizara prestação de serviços
especializados, sem a presença de pressupostos
da relação de emprego.
Também constam da proposta, nessa parte inicial, princípios que devem fundamentar e orientar o
funcionamento destas cooperativas e a fixação de
alguns direitos mínimos para que não haja precariza-
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ção do trabalho, custeados por fundos específicos da
própria cooperativa.
Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o funcionamento da assembléia geral, a fim de assegurar
o cumprimento dos princípios e das disposições legais relativas ao tema. Estão previstas a realização
de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias para
deliberar sobre os temas inscritos na Lei nº 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social,
além de uma Assembléia Geral Especial para “deliberar, entre outros assuntos especificados no edital
de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho”. Também constam
dessa divisão, entre outras, normas sobre o quórum
mínimo para a tomada de decisões do Conselho de
Administração.
Na seq ência, constam do Capítulo III disposições sobre a fiscalização das Cooperativas de Trabalho, atribuída ao Ministério do Trabalho e do Emprego,
normas sobre pagamentos periódicos aos sócios e as
penalidades aplicáveis as cooperativas que promoverem intermediação de mão-de-obra e aos responsáveis
por elas que constituírem ou utilizarem Cooperativa de
Trabalho para fraudar a legislação trabalhista ou trabalhista, com a aplicação de sanções penais, cíveis
administrativas.
No Capítulo IV é instituído o Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) para propiciar instrumentos e ações de estímulo
às cooperativas de trabalho, permitindo-lhes melhorar
continuamente o seu desempenho econômico, mediante acompanhamento técnico, qualificação de recursos
humanos e oferta de linhas de crédito diferenciadas.
Prevê-se também a criação de um Comitê Gestor do
PRONACOOP, com atribuições elencadas na proposta,
a possibilidade de realização de operações de crédito
destinadas a empreendimentos inscritos no Programa
sem a exigência de garantias reais, passíveis de serem
substituídas por garantias alternativas. Ainda mais, as
sociedades simples que se dediquem ao exercício de
atividades laborativas de seus sócios terão acesso aos
benefícios legais, caso adotem princípios constantes
do art. 25 do PLC.
Finalmente, no Capítulo V foi instituída a Relação
Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho
(RAICT), concedeu-se prazo de um ano para as cooperativas em funcionamento para assegurarem aos
seus sócios as garantias previstas nos incisos I, IV,
V, VI e VII do caput do art. 7 , e foi revogado o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
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Na Câmara dos Deputados, foram analisadas
41 (quarentae uma) emendas. Num longo processo
de análise, a matéria passou pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Cidadania; de Desenvolvimento Econômico, indústria e Comércio; e de Trabalho, que nos chega para análise na forma do PLC nº
131, de 2008
Em face do Requerimento n 823, de 2009, de
autoria do Senador Sérgio Guerra, a matéria foi remetida à Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi
aprovada, com a Emenda nº 01-CAE (Substitutivo),
tendo sido rejeitada a Emenda nº 01.
II – Análise
As cooperativas de trabalho inserem-se no campo do Direito, do Trabalho e no campo do Direito Civil.
São regidas, principalmente pelas Leis n 5.764, de 16
de dezembro de 1971 e 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil). Proposições a este respeito ‘são
de iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição
Federal, cabendo ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48
da mesma Carta.
Por sua vez, a instituição do Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) é de natureza administrativa, dependendo, na
opinião da maioria dos juristas, de iniciativa do poder
Executivo (Projeto de Lei nº 7.009, de 2006, daquele
Poder). Não há, portanto, impedimentos no que se refere aos ditames constitucionais.
No mérito, é inegável o crescimento no número de cooperativas de trabalho e de trabalhadores a
elas associados, dada a incidência de carga tributária
menor nessa atividade e a exibilidade nas relações
entre o capital e o trabalho. O fenômeno adquiriu dimensões que não permitem mais o desconhecimento
do assunto pela legislação. Atualmente a fiscalização
dessa atividade está pautada em Portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego (nº 925, de 28 de setembro de 1995).
A falta de uma legislação específica para as cooperativas de trabalho tem gerado problemas, com o
surgimento e a proliferação de cooperativas de “fachada”, já conhecidas como “gato-cooperativas”, que
são constituídas sem o cumprimento dos requisitos
definidos na legislação cooperativista, num processo
distorcido e condenável.
O Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados representa um esforço enorme de conciliação
e entendimento, tendo sido resultado da participação
de diversos interessados e instituições voltadas para
o tema das cooperativas de trabalho.
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Atentou-se para a necessidade de criar novos
espaços geradores de produção e trabalho, oferecendo alternativa para aqueles que têm dificuldade para
ingressar no mercado de trabalho formal e a possibilidade de um trabalho emancipado, pelo menos parcialmente, sem a subordinação completa da relação
de emprego tradicional.
O texto atentou também para as normas internacionais que regem o assunto, em especial a Recomendação nº 193, de 2002, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Essa organização também manifestou a necessidade de adoção de medidas para coibir
as cooperativas instituídas com a intenção de encobrir
uma relação de emprego, desvirtuando a aplicação as
normas de proteção aos trabalhadores.
Dentre as medidas preconizadas estão um
tratamento igualitário em relação às outras formas
de empresas e organizações sociais, a garantia
do cumprimento das normas de segurança e saúde no meio ambiente de trabalho a todos os cooperados, atenção à participação das mulheres, o
acesso ao crédito e o acesso das cooperativas aos
mercados.
Trata-se, por outro lado, da criação de condições
legais para o pleno desenvolvimento de uma economia solidária, sendo que diversos dados estatísticos
foram utilizados para confirmar o avanço desse tipo
de trabalho, realizado com vínculo de solidariedade
e não de dependência. Também é de destacar-se a
necessidade de supressão, constante do art. 29 do
PLC, do parágrafo único do art. 442 da CLT, objeto de
amplas controvérsias e que foi utilizado como pretexto
para a fraude e a sonegação dos direitos trabalhistas
elementares.
Antes da elaboração do parecer foram ouvidos
os interessados, em reunião junto à Secretaria Nacional de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho
e do Emprego (MTE). Compareceram representantes
da Casa Civil da Presidência da República; do MTE;
do nosso Gabinete e da Consultoria Legislativa do
Senado Federal; da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB); da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária
(UNICAFES); da União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária
(UNISOL); da Central Solidária de Cooperativas de
Trabalho e Serviços de São Paulo (COOTRAESP); e
da Central de Cooperativas de Trabalho e Serviços
(CENTRALCOOP).
Podemos destacar, em relação aos argumentos expostos naquela oportunidade, que o texto em
análise representa um consenso possível, um marco
regulatório inicial para estimar o funcionamento das
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cooperativas de trabalho. Alguns ajustes futuros serão
necessários, a partir da experiência e das práticas a
serem desenvolvidas. Além disso, estamos trabalhando a lei geral das cooperativas, que certamente terá
impactos na atividade.
O Substitutivo, além disso, pretende assegurar
uma base jurídica sólida para o cooperativismo de trabalho, fornecendo instrumentos de proteção ao trabalho Cooperativado. Dessa forma, serão fortalecidos os
laços de solidariedade e as ações do Estado brasileiro,
por meio do PRONACOOP.
Constatamos, além disso, que algumas espécies de cooperativas, pelas suas especificidades, foram excluídas da aplicação da nova legislação. São
aquelas que trabalham, privadamente, com a assistência à saúde (para as quais a legislação da saúde
suplementar possui normas); as que atuam no setor
de transporte regulamentado pelo setor público, que
detenham os meios de trabalho (afasta-se assim um
espaço altamente complexo e sujeito a muitas fraudes); e as cooperativas de profissionais liberais que
exerçam sua atividade em seus próprios estabelecimentos. Cremos que essa cautela é necessária para
evitar insegurança jurídica e deixar que a legislação
civil cuide de entidades que possuem conteúdo mais
civilista do que trabalhista.
Acreditamos, entretanto, que o Substitutivo pretendeu não criar fundos de compensação de direitos,
em excesso, e permitir uma maior exibilidade da
legislação. Esperamos que Assembleias Gerais das
cooperativas venham a instituir um número maior de
direitos, fixando, por exemplo, o repouso anual remunerado em 30 (trinta) dias.
Em suma, trata-se de um conjunto de normas
largamente discutido na Câmara dos Deputados.
Embora possa apresentar algumas limitações, como
em relação aos direitos dos trabalhadores cooperativados, foi a fórmula de consenso encontrada.
Positivamente a adoção desses dispositivos pode
dar instrumentos ao Ministério do Trabalho e do

1069

Dezembro de 2009

Emprego para que as cooperativas voltadas para
a sonegação de direitos trabalhistas sejam autuadas e banidas.
Acreditamos, ainda, que o apoio firme do Estado, através do PRONACOOP, pode servir para
o desenvolvimento do verdadeiro cooperativismo,
solidário, inclusivo e emancipatório, no qual os
trabalhadores sejam os verdadeiros donos dos resultados econômicos e sociais obtidos com o seu
trabalho.
Na Comissão de Assuntos Econômicos houve
entendimento no sentido de alterar o inciso I do Parágrafo nico do artigo I do Projeto de Lei, para equalizar, baseado no Princípio Constitucional da Isonomia
de Tratamento, a exclusão, do regime da nova lei, das
Cooperativas de Assistência à Saúde, e não como constava do inciso inicial, das Cooperativas Operadoras de
Planos Privados de Assistência à Saúde. Na ocasião,
também, foi rejeitada a Emenda nº 1 do ilustre Senador
Efraim Morais, sob o argumento de que ela causaria
uma certa insegurança jurídica, dada a dificuldade de
definir o trabalho “em seus próprios estabelecimentos”, que poderia envolver todas as cooperativas de
profissionais liberais
III – Voto
Feitas essas considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 131, de 2008,
na forma do Substitutivo aprovado na CAE – Comissão
de Assuntos Econômicos. Esperamos que ele possa
contribuir para a inclusão dos trabalhadores cooperativados, ampliando a cidadania e distribuindo melhor
as riquezas decorrentes do trabalho.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2009. –
Senador Augusto Botellho, Presidente em exercício,
Relator.
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PARECER Nº 2.706-A, DE 2009, DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relat rio
Em análise nesta Comissão, o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 131, de 2008 (nº 4.622, de 2004, na
origem), de autoria do Deputado Pompeo de Mattos.
Na Câmara dos Deputados, tramitaram apensados
o Projeto de Lei nº 6.265, de 2005, da Comissão de
Legislação Participativa, o Projeto de Lei nº 6.449, de
2005, do Deputado Walter Barelli e outros; e o Projeto
de Lei nº 7.009, de 2006, do Poder Executivo.
Todas as proposições tratam das Cooperativas
de Trabalho, sendo que o ultimo é mais completo.
A Exposição de Motivos nº 13, do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE), datada de 3 de maio
de 2006, justifica o encaminhamento, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei nº 7.009, de 2006. Nela destaca-se a norma constitucional que prevê o estímulo
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ao cooperativismo e outras formas de associativismo
(§ 2º do art. 74 da CF).
A proposta “visa coibir as fraudes, vedando, terminantemente, a intermediação de mão de obra sob
o subterfúgio das cooperativas de trabalho, uma vez
que o trabalhador presta serviços em condições próprias de emprego, privado dos direitos reconhecidos
pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista”.
Esse fenômeno, que ameaça o cooperativismo, seria
decorrência da Lei nº 8.949, de 2004. Além disso, a luta
contra as pseudocooperativas faz parte da Recomendação nº 193, da OIT – Organização Internacional do
Trabalho, conforme registra o Poder Executivo.
Quanto à redação final aprovada na Câmara
dos Deputados, isto é, o PLC nº 131, de 2008, em
seu Capítulo I, são introduzidas normas gerais sobre
as cooperativas de trabalho. O texto da proposição divide as cooperativas de trabalho em duas vertentes:
cooperativas de produção e cooperativas de serviço.
No art. 4º, essas modalidades estão definidas, sendo
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que as cooperativas de produção são aquelas em que
seus sócios contribuem com trabalho para a produção
em comum de bens, detendo os meios de produção a
qualquer título e as cooperativas de serviço são aquelas constituídas por sócios para viabilizar a prestação
de serviços especializados, sem a presença de pressuposto da relação de emprego.
Também constam da proposta, nessa parte inicial, princípios que devem fundamentar e orientar o
funcionamento destas cooperativas e a fixação de
alguns direitos mínimos para que não haja precarização do trabalho, custeados por fundos específicos da
própria cooperativa.
Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o funcionamento da assembleia geral, a fim de assegurar o
comprimento dos princípios e das disposições legais
relativas ao tema. Estão previstas a realização de
Assembleias Ordinárias e Extraordinárias para deliberar sobre os temas inscritos na Lei nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, além de
uma Assembleia Geral Especial para “deliberar, entre
outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos
e deveres dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos e contratos firmados
e organização do trabalho”. Também constam dessa
divisão, entre outras, normas sobre o quórum mínimo
para a tomada de decisões e composição do Conselho de Administração.
Na sequência, constam do Capítulo III disposições sobre a fiscalização das Cooperativas de Trabalho,
atribuída ao Ministério do Trabalho e Emprego, normas
sobre pagamentos periódicos aos sócios e as penalidades aplicáveis às cooperativas que promoverem intermediação de mão de obra e aos responsáveis por elas
que constituírem ou utilizarem Cooperativa de Trabalho
para fraudar a legislação trabalhista, com a aplicação
de sanções penais, cíveis e administrativas.
No Capítulo IV é instituído o Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) para propiciar instrumentos e ações de estímulo
às cooperativas de trabalho, permitindo-lhes melhorar
continuamente o seu desempenho econômico, mediante acompanhamento técnico, qualificação de recursos
humanos e oferta de linhas de crédito diferenciadas.
Prevê-se também a criação de um Comitê Gestor do
PRONACOOP, com atribuições elencadas na proposta,
a possibilidade de realização de operações de crédito
destinadas a empreendimentos inscritos no Programa
sem a existência de garantias reais, passíveis de serem
substituídas por garantias alternativas. Ainda mais, as
sociedades simples que se dediquem ao exercício de
atividades laborativas de seus sócios terão acesso aos
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benefícios legais, caso adotem princípios constantes
do art. 25 do PLC.
Finalmente, no Capítulo V foi instituída a Relação
Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho
(RAICT), concedeu-se prazo de um ano para as cooperativas em funcionamento para assegurarem aos
seus sócios as garantias previstas nos incisos I, IV,
V, VI e VII do caput do art. 7º, e foi revogado o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Na Câmara dos Deputados, foram analisadas 41
(quarenta e uma) emendas. Num longo processo de
análise, a matéria passou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio; e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Como resultado dessa
análise meticulosa foi aprovado um substitutivo, que
nos chega para análise na forma do PLC nº 131, de
2008.
Em face do Requerimento nº 823, de 2009, de
autoria do Senador Sérgio Guerra, a matéria foi remetida à Comissão de Assuntos Econômicos, onde
foi aprovada, com a Emenda nº 2, nos termos da
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), tendo sido rejeitada
a Emenda nº 1.
II – Análise
As cooperativas de trabalho inserem-se no campo do Direito do Trabalho e no campo do Direito Civil.
São regidas principalmente pelas Leis nos 5.764, de
16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil). Proposições a este respeito
são de iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição Federal, cabendo ao Congresso Nacional a
competência para legislar sobre o tema, nos termos
do art. 48 da mesma Carta.
Por sua vez, a instituição do Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) é de natureza administrativa,
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relat rio
Em análise nesta Comissão, o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) n 131, de 2008 (n 4.622, de 2004, na
origem), de autoria do Deputado Pompeo de Mattos.
Na Câmara dos Deputados, tramitaram apensados
o Projeto de Lei n 6.265, de 2005, da Comissão de
Legislação Participativa; o Projeto de Lei n 6.449, de
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2005, do Deputado Walter Barelli e outros; e o Projeto
de Lei n 7.009, de 2006, do Poder Executivo.
Todas as proposições tratam das Cooperativas
de Trabalho, sendo que o último é mais completo.
A Exposição de Motivos n 13, do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE), datada de 3 de maio
de 2006, justifica o encaminhamento, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei n 7.009, de 2006. Nela destaca-se a norma constitucional que prevê o estímulo
ao cooperativismo e outras formas de associativismo
(§ 2 do art. 74 da CF).
A proposta “visa a coibir as fraudes, vedando,
terminantemente, a intermediação de mão de obra sob
o subterfúgio das cooperativas de trabalho, uma vez
que o trabalhador presta serviços em condições próprias de emprego, privado dos direitos reconhecidos
pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista”.
Esse fenômeno, que ameaça o cooperativismo seria
decorrência da Lei n 8.949, de 2004. Além disso, a
luta contra as pseudo cooperativas faz parte da Recomendação n 193 da OIT – Organização Internacional
do Trabalho, conforme registra o Poder Executivo.
Quanto à redação final aprovada na Câmara
dos Deputados, isto é o PLC n 131, de 2008, em seu
Capítulo I, são introduzidas normas gerais sobre as
cooperativas de trabalho. O texto da proposição divide as cooperativas de trabalho em duas vertentes:
cooperativas de produção e cooperativas de serviço.
No art. 4 , essas modalidades estão definidas, sendo
que as cooperativas de produção são aquelas em que
seus sócios contribuem com trabalho para a produção
em comum de bens, detendo os meios de produção a
qualquer título e as cooperativas de serviço são aquelas constituídas por sócios para viabilizar a prestação
de serviços especializados, sem a presença de pressupostos da relação de emprego.
Também constam da proposta, nessa parte inicial, princípios que devem fundamentar e orientar o
funcionamento destas cooperativas e a fixação de
alguns direitos mínimos para que não haja precarização do trabalho, custeados por fundos específicos da
própria cooperativa.
Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o funcionamento da assembléia geral, a fim de assegurar o
cumprimento dos princípios e das disposições legais
relativas ao tema. Estão previstas a realização de Assembleias Ordinárias e Extraordinárias para deliberar
sobre os temas inscritos na Lei n 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, além de uma
Assembleia Geral Especial para “deliberar, entre outros
assuntos especificados no edital de convocação, sobre
gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos
sócios, planejamento e resultado econômico dos pro-
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jetos e contratos firmados e organização do trabalho”.
Também constam dessa divisão, entre outras, normas
sobre o quórum mínimo para a tomada de decisões e
composição do Conselho de Administração.
Na sequência, constam do Capítulo III disposições sobre a fiscalização das Cooperativas de Trabalho, atribuída ao Ministério do Trabalho e do Emprego,
normas sobre pagamentos periódicos aos sócios e as
penalidades aplicáveis as cooperativas que promoverem intermediação de mão de obra e aos responsáveis
por elas que constituírem ou utilizarem Cooperativa de
Trabalho para fraudar a legislação trabalhista ou trabalhista, com a aplicação de sanções penais, cíveis e
administrativas.
No Capítulo IV é instituído o Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) para propiciar instrumentos e ações de estímulo
às cooperativas de trabalho, permitindo-lhes melhorar
continuamente o seu desempenho econômico, mediante acompanhamento técnico, qualificação de recursos
humanos e oferta de linhas de crédito diferenciadas.
Prevê-se também a criação de um Comitê Gestor do
Pronacoop, com atribuições elencadas na proposta, a
possibilidade de realização de operações de crédito
destinadas a empreendimentos inscritos no Programa
sem a exigência de garantias reais, passíveis de serem
substituídas por garantias alternativas. Ainda mais, as
sociedades simples que se dediquem ao exercício de
atividades laborativas de seus sócios terão acesso aos
benefícios legais, caso adotem princípios constantes
do art. 25 do PLC.
Finalmente, no Capítulo V foi instituída a Relação
Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho
(RAICT), concedeu-se prazo de um ano para as cooperativas em funcionamento para assegurarem aos
seus sócios as garantias previstas nos incisos I, IV,
V, VI e VII do caput do art. 7 , e foi revogado o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Na Câmara dos Deputados, foram analisadas 41
(quarenta e uma) emendas. Num longo processo de
análise, a matéria passou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio; e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Como resultado dessa
análise meticulosa foi aprovado um substitutivo, que
nos chega para análise na forma do PLC n 131, de
2008.
II – Análise
As cooperativas de trabalho inserem-se no campo do Direito do Trabalho e no campo do Direito Civil.
São regidas, principalmente pelas Leis n 5.764, de 16
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de dezembro de 1971 e 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil). Proposições a este respeito são
de iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição
Federal, cabendo ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48
da mesma Carta.
Por sua vez, a instituição do Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) é de natureza administrativa, dependendo, na
opinião da maioria dos juristas, de iniciativa do Poder
Executivo (Projeto de Lei n 7.009, de 2006, daquele
Poder). Não há, portanto, impedimentos no que se refere aos ditames constitucionais.
No mérito, é inegável o crescimento no número de cooperativas de Trabalho e de trabalhadores a
elas associados, dada a incidência de carga tributária
menor nessa atividade e a exibilidade nas relações
entre o capital e o trabalho. O fenômeno adquiriu dimensões que não permitem mais o desconhecimento
do assunto pela legislação. Atualmente a fiscalização
dessa atividade está pautada em Portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego (n 925, de 28 de setembro de 1995).
A falta de uma legislação específica para as cooperativas de trabalho tem gerado problemas, com o
surgimento e a proliferação de cooperativas de “fachada”, já conhecidas como “gato-cooperativas”, que são
constituídas sem o cumprimento dos pré-requisitos
definidos na legislação cooperativista, num processo
distorcido e condenável.
O Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados representa um esforço enorme de conciliação
e entendimento, tendo sido resultado da participação
de diversos interessados e instituições voltadas para
o tema das cooperativas de trabalho.
Atentou-se para a necessidade de criar novos
espaços geradores de produção e trabalho, oferecendo alternativa para aqueles que têm dificuldade para
ingressar no mercado de trabalho formal e a possibilidade de um trabalho emancipado, pelo menos parcialmente, sem a subordinação completa da relação
de emprego tradicional.
O texto atentou também para as normas internacionais que regem o assunto, em especial a Recomendação n 193, de 2002, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Essa organização também manifestou a necessidade de adoção de medidas para coibir
as cooperativas instituídas com a intenção de encobrir
uma relação de emprego, desvirtuando a aplicação as
normas de proteção aos trabalhadores.
Dentre as medidas preconizadas estão um tratamento igualitário em relação às outras formas de
empresas e organizações sociais, a garantia do cum-
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primento das normas de segurança e saúde no meio
ambiente de trabalho a todos os cooperados, atenção
à participação das mulheres, o acesso ao crédito e o
acesso das cooperativas aos mercados.
Trata-se, por outro lado, da criação de condições
legais para o pleno desenvolvimento de uma economia solidária, sendo que diversos dados estatísticos
foram utilizados para confirmar o avanço desse tipo
de trabalho realizado com vínculo de solidariedade
e não de dependência. Também é de destacar-se a
necessidade de supressão, constante do art. 29 do
PLC, do parágrafo único do art. 442 da CLT, objeto de
amplas controvérsias e que foi utilizado como pretexto
para a fraude e a sonegação dos direitos trabalhistas
elementares.
Antes da elaboração do parecer foram ouvidos
os interessados, em reunião junto à Secretaria Nacional de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho e
do Emprego (MTE). Compareceram representantes da
Casa Civil da Presidência da República; do MTE; do
nosso Gabinete e da Consultoria Legislativa do Senado
Federal; da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB); da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES); da
União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária (UNISOL); da Central
Solidária de Cooperativas de Trabalho e Serviços de
São Paulo (COOTRAESP); e da Central de Cooperativas de Trabalho e Serviços (CENTRALCOOP).
Podemos destacar, em relação aos argumentos expostos naquela oportunidade, que o texto em
análise representa um consenso possível, um marco
regulatório inicial para estimular o funcionamento das
cooperativas de trabalho. Alguns ajustes futuros serão
necessários, a partir da experiência e das práticas a
serem desenvolvidas. Além disso, estamos trabalhando a lei geral das cooperativas, que certamente terá
impactos na atividade.
O Substitutivo, além disso, pretende assegurar
uma base jurídica sólida para o cooperativismo de trabalho, fornecendo instrumentos de proteção ao trabalho cooperativado. Dessa forma, serão fortalecidos os
laços de solidariedade e as ações do Estado brasileiro,
por meio do Pronacoop.
Constatamos, além disso, que algumas espécies de cooperativas, pelas suas especificidades, foram excluídas da aplicação da nova legislação. São
aquelas que trabalham, privadamente, com a assistência à saúde (para as quais a legislação da saúde
suplementar possui normas); as que atuam no setor
de transporte regulamentado pelo setor público, que
detenham os meios de trabalho (afasta-se assim um
espaço altamente complexo e sujeito a muitas frau-
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des); e as cooperativas de profissionais liberais que
exerçam sua atividade em seus próprios estabelecimentos. Cremos que essa cautela é necessária para
evitar insegurança jurídica e deixar que a legislação
civil cuide de entidades que possuem conteúdo mais
civilista do que trabalhista.
Acreditamos, entretanto, que o Substitutivo pretendeu não criar fundos de compensação de direitos,
em excesso, e permitir uma maior exibilidade da
legislação. Esperamos que Assembléias Gerais das
cooperativas venham a instituir um número maior de
direitos, fixando, por exemplo, o repouso anual remunerado em 30 (trinta) dias.
Em suma, trata-se de um conjunto de normas
largamente discutido na Câmara dos Deputados. Embora possa apresentar algumas limitações, como em
relação aos direitos dos trabalhadores cooperativados,
foi a fórmula de consenso encontrada. Positivamente
a adoção desses dispositivos pode dar instrumentos
ao Ministério do Trabalho e do Emprego para que as
cooperativas voltadas para a sonegação de direitos
trabalhistas sejam autuadas e banidas.
Acreditamos, finalmente, que o apoio firme do
Estado, através do Pronacoop, pode servir para o desenvolvimento do verdadeiro cooperativismo, solidário,
inclusivo e emancipatório, no qual os trabalhadores sejam os verdadeiros donos dos resultados econômicos
e sociais obtidos com o seu trabalho.
III – Voto
Feitas essas considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 131, de 2008. Esperamos que ele possa contribuir para a inclusão dos trabalhadores cooperativados, ampliando a cidadania e distribuindo melhor as riquezas decorrentes do trabalho.
Sala das Sessões, – Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, a matéria trata do corporativismo
de trabalho, já votada nas Comissões, acordada com
todos os Partidos, e é um avanço para regulamentar
essa atividade do corporativismo, que, muitas vezes,
é utilizada de forma inadequada. Então, peço o apoio
de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o Projeto nº 131, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento das cooperativas de
trabalho, institui o Programa Nacional de Fomento...
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, é o substitutivo da CAS
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É. (Fora do microfone.)
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O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador. Satisfaz.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho e revoga o parágrafo único do art.
442 da Consolidação das Leis de Trabalho.
Os pareceres são favoráveis, e a matéria está
em discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vamos votar o projeto, que
é um substitutivo que tem preferência regimental.
Em votação o substitutivo.
As SRA.s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votação da Subemenda da CAS à Emenda nº
01 do Projeto.
As SRA.s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o parecer da redação do
vencido para o turno suplementar:

PARECER N 2.706-B, DE 2009
(Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2008
(nº 4.622, de 2004, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2008
(nº 4.622, de 2004, na Casa de origem), que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas
de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento
às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro
de 2009. – Senadora Serys Slhessaren o – Senador
Mão Santa – Senador Heráclito Fortes – Senador
Adelmir Santana.
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ANEXO AO PARECER N 2.706-B, DE 2009
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2008
(nº 4.622, de 2004 na Casa de origem).
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho
institui o Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP)
e revoga o parágrafo único do art. 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1º
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
CAP TULO I
Das Cooperativas de Trabalho
Art. 1 A Cooperativa de Trabalho é regulada por
esta lei e, no que com ela não colidir, pelas Leis nºs
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta lei:
I – as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde suplementar;
II – as cooperativas que atuam no setor
de transporte regulamentado pelo Poder Público e que detenham, por si ou por seus sócios,
a qualquer título, os meios de trabalho;
III – as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em
seus próprios estabelecimentos; e
IV – as cooperativas de médicos cujos
honorários sejam pagos por procedimento.
Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a
sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestão para
obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
§ 1º A autonomia de que trata o caput
deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento
da cooperativa e da forma de execução dos
trabalhos, nos termos desta lei.
§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral
define as diretrizes para o funcionamento e
operações da cooperativa, e os sócios deci-
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dem sobre a forma de execução dos trabalhos,
nos termos da lei.
Art. 3 A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos
seguintes princípios e valores:
I – adesão voluntária e livre;
II – gestão democrática;
III – participação econômica dos membros;
IV – autonomia e independência;
V – educação, formação e informação;
VI – intercooperação;
VII – interesse pela comunidade;
VIII – preservação dos direitos sociais, do
valor social do trabalho e da livre iniciativa;
IX – não precarização do trabalho;
X – respeito às decisões de asssembleia,
observado o disposto nesta lei;
XI – participação na gestão em todos os
níveis de decisão de acordo com o previsto em
lei e no Estatuto Social.
Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:
I – de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens, e a cooperativa detém,
a qualquer título, os meios de produção; e
II – de serviço, quando constituída por
sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego.
Parágrafo único. Considera-se serviço especializado aquele previsto em estatuto social e executado
por profissional que demonstre aptidão, habilidade e
técnica na sua realização.
Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.
Parágrafo único. Uma vez cumpridos os termos
desta lei, não há vínculo empregatício entre a Cooperativa de Trabalho e seus sócios, nem entre estes e os
contratantes de serviços daquela.
Art. 6º A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída com número mínimo de 7 (sete) sócios.
Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir
aos sócios os seguintes direitos, além de outros que
a Assembleia Geral venha a instituir:
I – retiradas não inferiores ao piso da
categoria profissional e, na ausência deste,
não inferiores ao salário mínimo, calculadas
de forma proporcional às horas trabalhadas
ou às atividades desenvolvidas;
II – duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e
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quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação
de trabalho por meio de plantões ou escalas,
facultada a compensação de horários;
III – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IV –repouso anual remunerado;
V – retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
VI – adicional sobre a retirada para as
atividades insalubres ou perigosas;
VII – seguro de acidente de trabalho.
§ 1 Não se aplica o disposto nos incisos
III e IV do caput deste artigo nos casos em que
as operações entre o sócio e a cooperativa
sejam eventuais, salvo decisão assemblear
em contrário.
§ 2 A Cooperativa de Trabalho buscará
meios, inclusive mediante provisionamento de
recursos, com base em critérios que devem ser
aprovados em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV,
V, VI VII do caput deste artigo e outros que a
Assembleia Geral venha a instituir.
§ 3 A Cooperativa de Trabalho, além dos
fundos obrigatórios previstos em lei, poderá
criar, em Assembleia Geral, outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a
fins específicos, fixando o modo de formação,
custeio, aplicação e liquidação.
§ 4 A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a prorrogação do horário de trabalho
de que trata o inciso II do caput deste artigo
e estabelecer os critérios de retribuição das
horas adicionais.
§ 5 A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput do art. 4
desta Lei poderá, em Assembleia Geral Extraordinária. estabelecer carência na fruição dos
direitos previstos nos incisos I e VII do caput
deste artigo.
§ 6 As atividades identificadas com o
objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4 desta Lei,
quando prestadas fora do estabelecimento da
cooperativa, deverão ser submetidas a uma
coordenação com mandato nunca superior a
1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião
específica pelos sócios que se disponham a
realizá-las, em que serão expostos os requisitos para sua consecução, os valores con-
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tratados e a retribuição pecuniária de cada
sócio partícipe.
Art. 8 As Cooperativas de Trabalho devem observar as normas de saúde e segurança do trabalho
previstas na legislação em vigor e em atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
Art. 9 O contratante da Cooperativa de Trabalho
prevista no inciso II do caput do art. 4 desta Lei responde solidariamente pelo cumprimento das normas
de saúde e segurança do trabalho quando os serviços
forem prestados no seu estabelecimento ou em local
por ele determinado.
CAP TULO II
Do Funcionamento das Cooperativas de Trabalho
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar
por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto
Social.
§ 1 É obrigatório o uso da expressão
“Cooperativa de Trabalho” na denominação
social da cooperativa.
§ 2 A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos
de licitação pública que tenham por escopo
os mesmos serviços, operações e atividades
previstas em seu objeto social.
§ 3 A admissão de sócios na cooperativa
estará limitada consoante as possibilidades de
reunião, abrangência das operações, controle
e prestação de serviços e congruente com o
objeto estatuído.
§ 4 Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer
atividade da cooperativa, conforme deliberado
em Assembleia Geral.
Art. 11. Além da realização da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária para deliberar nos termos
e sobre os assuntos previstos na Lei n 5.764, de 16
de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no
mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial para
deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados
e organização do trabalho.
§ 1 O destino das sobras líquidas ou o
rateio dos prejuízos será decidido em Assembleia Geral Ordinária.
§ 2 As Cooperativas de Trabalho deverão
estabelecer, em Estatuto Social ou Regimento
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Interno, incentivos à participação efetiva dos
sócios na Assembleia Geral e eventuais sanções em caso de ausências injustificadas.
§ 3 O quorum mínimo de instalação das
Assembleias Gerais será de:
I – 2/3 (dois terços) do número de sócios,
em primeira convocação;
II – metade mais 1 (um) dos sócios, em
segunda convocação;
III – 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20 (vinte por cento) do total de sócios,
prevalecendo o menor número, em terceira
convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas
que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados.
§ 4 As decisões das asssembleias serão
consideradas válidas quando contarem com
a aprovação da maioria absoluta dos sócios
presentes.
§ 5 Comprovada fraude ou vício nas decisões das asssembleias, serão elas nulas de
pleno direito, aplicando-se, conforme o caso,
a legislação civil e penal.
§ 6 A Assembleia Geral Especial de
que trata este artigo deverá ser realizada no
segundo semestre do ano.
Art. 12. A notificação dos sócios para participação
das asssembleias será pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.
§ 1 Na impossibilidade de notificação
pessoal, a notificação dar-se-á por via postal,
respeitada a antecedência prevista no caput
deste artigo.
§ 2 Na impossibilidade de realização das
notificações pessoal e postal, os sócios serão
notificados mediante edital afixado na sede e
em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região
da sede da cooperativa ou na região onde ela
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios,
exceto a retirada devida em razão do exercício de sua
atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas
em proveito da Cooperativa.
Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral Ordinária,
sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios.
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Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de
retirada, a diferença entre as de maior e menor valor
deverá ser fixada na Assembleia.
Art. 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não superior
a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de,
no mínimo, 1/3 (um terço) do colegiado, ressalvada a
hipótese do art. 16 desta Lei.
Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída
por até 19 (dezenove) sócios poderá estabelecer, em
Estatuto Social, composição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista nesta Lei e no art. 56 da Lei n 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3 (três)
conselheiros fiscais.
CAP TULO III
Da Fiscalização e das Penalidades
Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua competência, a fiscalização do
cumprimento do disposto nesta Lei.
§ 1 A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à
multa de R 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência,
a ser revertida em favor do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT).
§ 2 Presumir-se-á intermediação de mão
de obra subordinada a relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as
Cooperativas de Trabalho que não cumprirem
o disposto no § 6 do art. 7 desta Lei.
§ 3 As penalidades serão aplicadas pela
autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título VII da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n
5.452, de 1 de maio de 1943.
Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa
do Trabalho para fraudar deliberadamente a legislação
trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e
administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial
visando à dissolução da Cooperativa.
§ 1 A constatação da fraude e as sanções previstas no caput deste artigo serão
apuradas por meio de ações judiciais autônomas propostas para esse fim.
§ 2 Fica inelegível para qualquer cargo
em Cooperativa de Trabalho, pelo período de
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até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença transitada em julgado, o sócio, dirigente ou
o administrador condenado pela prática das
fraudes elencadas no caput deste artigo.
CAP TULO IV
Do Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP)
Art. 19. É instituído, no âmbito do Ministério do
Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento
às Cooperativas de Trabalho (Pronacoop), com a finalidade de promover o desenvolvimento e a melhoria
do desempenho econômico e social da Cooperativa
de Trabalho.
Parágrafo único. O Pronacoop tem como finalidade apoiar:
I – a produção de diagnóstico e plano de
desenvolvimento institucional para as Cooperativas de Trabalho dele participantes;
II – a realização de acompanhamento
técnico visando ao fortalecimento financeiro,
de gestão, de organização do processo produtivo ou de trabalho, bem como qualificação
dos recursos humanos;
III – a viabilização de linhas de crédito;
IV – o acesso a mercados e à comercialização da produção;
V – o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a constituição de cooperativas centrais, federações e confederações
de cooperativas;
VI – outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor no cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste
artigo.
Art. 20. É criado o Comitê Gestor do Pronacoop,
com as seguintes atribuições:
I – acompanhar a implementação das
ações previstas nesta Lei;
II – estabelecer as diretrizes e metas
para o Pronacoop;
III – definir as normas operacionais para
o Pronacoop;
IV – propor o orçamento anual do Pronacoop;
V – habilitar as instituições financeiras
para operação no Pronacoop;
VI – disciplinar os critérios para o repasse
dos recursos e de financiamento ao tomador
final e fiscalizar a sua aplicação.
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§ 1 O Comitê Gestor terá composição
paritária entre o governo e entidades representativas do cooperativismo de trabalho.
§ 2 O número de membros, a organização e o funcionamento do Comitê Gestor
serão estabelecidos em regulamento.
Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica
com órgãos do setor público e entidades privadas sem
fins lucrativos, no âmbito do Pronacoop.
Art. 22. As despesas decorrentes da implementação do Pronacoop correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério
do Trabalho e Emprego.
Art. 23. Os recursos destinados às linhas de crédito do Pronacoop serão provenientes:
I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT);
II – de recursos orçamentários da União;
e
III – de outros recursos que venham a
ser alocados pelo poder público.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definirá as
diretrizes para a aplicação, no âmbito do Pronacoop,
dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 24. As instituições financeiras autorizadas a
operar com os recursos do Pronacoop poderão realizar
operações de crédito destinadas a empreendimentos
inscritos no Programa sem a exigência de garantias
reais, que poderão ser substituídas por garantias alternativas, observadas as condições estabelecidas
em regulamento.
Parágrafo único. São autorizados a operar o Pronacoop as instituições financeiras oficiais de que trata a Lei n 8.019, de 11 de abril de 1990, os bancos
cooperativos e as cooperativas de crédito, desde que
habilitados pelo Comitê Gestor.
Art. 25. As sociedades simples que se dediquem
ao exercício de atividades laborativas de seus sócios
terão acesso aos benefícios de que trata este Capítulo
quando adotarem os seguintes princípios:
I – administração democrática, soberania assemblear e singularidade de voto dos
sócios;
II – participação econômica dos sócios
nas operações da sociedade e a repartição
dos resultados exclusivamente na proporção
dessa participação;
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III – atendimento das necessidades socioeconômicas de seus sócios como finalidade
da sociedade;
IV – igualdade de direitos e obrigações
societárias entre seus sócios, vedada a concessão de qualquer benefício ou vantagem,
financeiro ou não, com base na participação
do sócio no capital social;
V – indivisibilidade, entre os sócios, da
reserva patrimonial da sociedade, destinado
o seu saldo, em caso de dissolução, a outra
sociedade simples de trabalho solidário, cooperativa ou entidade de assistência social ou
educacional sem fins lucrativos;
VI – impossibilidade de um sócio subscrever mais de 1/3 (um terço) de todo o capital
da sociedade.
CAP TULO V
Disposições Finais
Art. 26. É instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho (RAICT), a ser preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente,
com informações relativas ao ano-base anterior.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário da RAICT, os critérios
para entrega das informações e as responsabilidades
institucionais sobre a coleta, processamento, acesso
e divulgação das informações.
Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída
antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze)
meses, contado de sua publicação, para adequar seus
estatutos às disposições nela previstas.
Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4 desta Lei constituída antes
da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) meses,
contado de sua publicação, para assegurar aos sócios
as garantias previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII do
caput do art. 7 desta Lei, conforme deliberado em
Assembleia Geral.
Art. 29. Revoga-se o parágrafo único do art. 442
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção, o turno suplementar será
apreciado imediatamente.
Discussão do Substitutivo, em turno suplementar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, o substitutivo é dado como definitivamente
adotado, em votação, nos termos do art. 284, do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, dentre os diversos acordos internacionais,
há um que acaba com o visto entre o Brasil e a Rússia,
é o de número 242. Eu já falei com os Líderes, existe
acordo para que possamos aprovar rapidamente, o que
facilitará. São dois países emergentes, é importante
acabarmos com o visto entre os dois.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
PDS nº 842, esse que acaba com o visto entre o Brasil e a Rússia.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Para incluir. Estou solicitando para incluir. Os Líderes
estão de acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós estamos tentando concluir a votação dos projetos já relacionados pelos Líderes.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, sim. Assim como o Senador Papaléo pediu a inclusão de um, eu estou pedindo a inclusão de outro.
Já falei com os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas eu estou dizendo ao Senador Papaléo que vamos aguardar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Claro, vou aguardar também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado.
Peço ao Plenário que colabore com a Mesa para
nós terminarmos o nosso trabalho – que é o desejo de
todos – para encerrarmos a sessão, a fim de começarmos a votação das emendas constitucionais.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito bem, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Senador Pedro Simon fez um requerimento que foi
aprovado pelo Plenário e já conversou – segundo ele
– com todos os Líderes para inclusão e votação neste momento do Projeto de Lei do Senado nº 390, de
2005, que tem como autores os Senadores... Foi feito
um substitutivo: Renan Calheiros, Eduardo Suplicy,
Serys Slhessarenko, Eduardo Azeredo, Alvaro Dias,
Jefferson Péres, Tião Viana, Antonio Carlos Valadares, Romeu Tuma, Epitácio Cafeteira, Tasso Jereissati, Valter Pereira, Cristovam Buarque, eu próprio e
Pedro Simon.
E que foi oriundo de uma comissão criada pelo
saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, que eu
compus, juntamente com os Senadores Jarbas Vasconcelos, Tasso Jereissati, Marco Maciel e também
Pedro Simon.
Se V. Exª se dispuser a votar, segundo o Senador Pedro Simon, os Líderes todos já concordaram
que isso aconteça. Eu estou pronto para fazer um
breve relato.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estou, primeiro, votando as matérias que constam da
Ordem do Dia e do acordo das Lideranças. Em seguida,
nós votaremos as matérias que o Plenário solicitou.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente. Um minuto apenas, Sr. Presidente,
para dizer que já encaminhei à Mesa um requerimento
também no sentido de aprovarmos o Projeto de Lei da
Câmara nº 158, de 2009, que tem assinatura de todos
os Líderes. É o Item 40 da pauta.
Peço ao senhor que, na hora oportuna, coloque-o
em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos ver se avançamos na pauta e, depois, nós
encaminharemos as solicitações dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na
Câmara dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia),
que dá nova redação ao § 6º do art. 226 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio,
suprimindo o requisito de prévia separação ju-
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dicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Encerrada a discussão, nós teremos a votação
da matéria.
Eu quero advertir ao Plenário que a Emenda à
Constituição exige 49 votos favoráveis. Eu quero dividir
com as Lideranças – Srs. Líderes – a responsabilidade
de submeter ao Plenário, uma vez que nós teremos
que ter 49 votos positivos no Plenário, número que não
estamos alcançando.
Senador Mercadante, Senador Renan, Senador
Arthur Virgílio.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, risco existe, porque nós vimos que
o placar está no limite. Mas eu acho que, se nós não
votarmos agora, quanto mais tarde, mais difícil será.
Então, eu acho que deveríamos votar. E peço a
todos os Senadores do Partido dos Trabalhadores, do
Bloco de apoio ao Governo, que venham imediatamente ao plenário, porque não há tarefa mais importante
do que aprovarmos as matérias que estão na pauta.
Vamos votar uma emenda constitucional relevante,
especialmente a dos agentes comunitários de saúde,
que cria o piso e a carreira nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito bem. A Mesa apenas está dividindo a sua responsabilidade democraticamente com as lideranças da
Casa, que expressam a vontade do Plenário. Sendo
assim, vamos passar à Proposta de Emenda à Constituição nº 28, terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, esta PEC, eu acho que não temos
segurança do quórum, porque há divergência. É a do
divórcio. E nós tivemos votos contrários.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Vamos inverter a pauta, Sr. Presidente, e votar primeiro
a dos agentes comunitários.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Então, eu proponho inverter a pauta e votar a dos
agentes comunitários primeiro, a dos agentes comunitários de saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadores, então vamos encerrar a sessão para
começarmos as outras sessões; e não se votará mais
matéria nenhuma nesta sessão.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Está certo. Vamos encerrar a sessão e convocar uma nova.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Convoco os Senadores do PSDB a se fazerem presentes à
sessão, Sr. Presidente, para nós entrarmos com força
máxima. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente, só para compreender o que disse V.
Exª. Aberta outra sessão, não podemos apresentar...
Então, em vez de encerrar, Sr. Presidente, solicito que
possamos votar, então, o PLS nº 390 – ficha suja.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – E a matéria que está na pauta, que é a dos
técnicos de imobilização ortopédica. Já está na pauta
para ser votado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu peço... Quero dividir a responsabilidade com o
Plenário da Casa.
Se nós encerrarmos a sessão para começarmos
outras sessões, nós teremos inúmeras sessões, porque
teremos que quebrar os interstícios para discussão da
matéria e para votação da matéria. Então, não teremos condições de continuar a votação das matérias
que estão na pauta do dia. Mas se o Plenário está de
acordo, nós vamos encerrar a sessão. Vamos começar
a votação da matéria dos agentes comunitários.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, eu consulto sobre o PLS nº 160, que está no
acordo de Líderes. Ele trata da isenção de impostos
sobre material escolar, de minha autoria, com uma subemenda do Senador Papaléo Paes. E sobre isso há
acordo. Eu gostaria de saber de V.Exª em que pé se
encontra sobre a Mesa essa matéria para ser votada,
agora, nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– José Agripino, essa matéria foi incluída – houve um
equívoco – como projeto de lei da Câmara, sendo projeto de lei do Senado. Nós estamos providenciando,
junto às comissões, para que venha para a Mesa, a
fim de que seja incluído para votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, essa matéria é consensual. O PMDB apóia,
incondicionalmente, a votação.
A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Simplesmente, o projeto ainda não chegou à Mesa.
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A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Só... Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, eu gostaria de saber sobre o Projeto de Lei
nº 248. Se encerrar esta sessão, nós não poderíamos
votar
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não. Se nós vamos encerrar a sessão, não temos
como votar.
A SRA. LÚCIA V NIA (PSDB – GO) – Nossa,
mas é um acordo, é rapidinho.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente, eu sugiro a V. Exª e aos Srs. Líderes
que nós votemos, esgotemos a pauta – que nós temos consenso –, e aí, em seguida, nós abramos as
demais sessões para que possamos votar os agentes
comunitários.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Seria a coisa lógica. Mas os Líderes estão pedindo
para encerrar a sessão.
Eu pergunto às lideranças...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Vamos votar as matérias consensuais e vamos...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Vamos encerrar. Nós precisamos convocar uma sessão
e continuar o esforço concentrado do Senado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Não
é encerrar. Não é isso que queremos. Nós queremos
votar a PEC.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrar esta sessão
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Esta
sessão, que é regimentalmente recomendável.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, gostaria de palestrar com V. Exª. O Senador
Renan Calheiros acabou de falar que está de acordo
com o PLS nº 160. Acho que há entendimento geral
da Casa na matéria – é uma matéria meritória –; acho
que a votação é simbólica, e gostaria que V. Exª examinasse a possibilidade de colocar a matéria em votação,
tendo em vista ser matéria consensual.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós apenas estamos esperando a chegada do projeto de V. Exª, que está nas Comissões, à Mesa, que
ele não chegou ainda.
Finalmente, o Plenário concorda em encerrar a
sessão ou em continuarmos a sessão
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Encerrar esta sessão e continuarmos as demais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, quero ouvir V. Exª e o Senador José Agripino.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, nós temos interesse em votar outras matérias, mas não queremos obstaculizar a votação das
PECs, sobretudo esta, que a outra me parece que está
viabilizando-se pelo quorum baixo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, há uma...
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – O
Senador José Agripino, se percebi bem, perdão, Senador Inácio...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Pois sim.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – O
Senador José Agripino, se percebi bem, perguntou se
poderíamos – foi essa a pergunta –, já que há consenso, considerar aprovadas as matérias. E aí, então,
eu sugeriria essa, que é relatada pela Senadora Lúcia
Vânia, que é...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Votar as matérias consensuais.
O SR. ARTHUR VIRG LIO (PSDB – AM) – ... da
contribuição sindical.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É o Projeto 248, Relatora Senadora Lúcia Vânia, Sr.
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Vamos votar as matérias consensuais e, em seguida,
os agentes comunitários.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – No Democratas, há acordo sobre o 248, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Votação simbólica.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, também quero fazer um apelo, para votar as
matérias que são consenso; em seguida vamos às
PECs. São votações simbólicas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Exato.
Quantas matérias faltam, Sr. Presidente
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A do
Senador Simon, de que o Senador Heráclito está falando, do 248.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... complementar.
Nós teremos que fazer votação secreta para
abrirmos. Nominal, quer dizer.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, há acordo para a 248, e a Relatora é a

DEZEMBRO72289
2009

Quinta-feira 17

Senadora Lúcia Vânia. Ela poderia ser antecipada, porque é votação simbólica. Se for acordo, já votamos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Presidente, faltam quantas matérias consensuais
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O que acontece é que tínhamos uma pauta. As Lideranças se reuniram e organizaram uma pauta, para
votarmos. Essa pauta é que estamos seguindo. Agora,
houve alguns equívocos nessa pauta, como essa, do
Senador José Agripino, que ainda está na Comissão
– e estamos providenciando que o projeto volte ao
Plenário, para que possamos votá-lo.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, se as Lideranças e os Parlamentares derem a sua contribuição, para que possamos votar
rapidamente, tenho certeza de que o senhor vai esgotar
essa matéria com rapidez, e votaremos a PEC.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos continuar a pauta. Vamos continuar a pauta.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
É importante que todos tenham a compreensão
de que as matéria que não exigem votação nominal
podem ser votadas por acordo, são consensuais, não
haverá problema para isso. O problema haverá com as
matérias nominais, como dança a Constituição, para
as quais precisamos ter quorum. Então, esse é que é
o equívoco em que estamos incorrendo
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente,
a sessão cai, se não houver quorum para votar.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Não.
É assim: o Presidente encerra esta sessão e convoca
imediatamente outra. Quer dizer, nós não vamos encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou votar os projetos que são votação simbólica,
que são...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É rápido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... rapidamente. Nós teremos que... os que pudermos votar.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Essa
é a inversão com a qual não concordo, Sr. Presidente, porque as votações simbólicas não precisarão de
quorum. O que vai precisar de quorum é a emenda à
Constituição. Esse que é o problema.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – E
elas podem entrar, Sr. Presidente, extraordinariamente,
também na próxima sessão. Acho que é isso que está
dizendo o Senador Renan Calheiros.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Não
precisarão de quorum.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Vamos votar o da Senadora Lúcia Vânia, que é simbólica, e, em seguida, fazemos os demais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar o da Lúcia Vânia, e suspenderemos a
sessão.
Item extrapauta
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2006
Projeto de Lei do Senado nº 248, de
2006, de autoria do Senador Paulo Paim, que
acrescenta o Capítulo 3-A ao Título V da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada
pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a Constituição Assistencial
e dá outras providências.
Os pareceres são da Comissão de Assuntos Sociais; Relator, Geraldo Mesquita Júnior, favorável; o segundo pronunciamento,
do Relator Inácio Arruda, contrário; Assuntos
Econômicos e audiência nos termos do requerimento, Relator Inácio Arruda, favorável, com
as Emendas de nº 1 a 3, e contrário às Emendas de nº 4 e 5; da Comissão de Constituição e
Justiça, Senadora Lúcia Vânia, favorável, com
as Emendas de nº 1 a 3 da CAE e CCJ, e contrária às Emendas .nº 4 e 5. Foram oferecidas
duas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único.
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Tem um requerimento de destaque do Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
acertar uma redação que estava equivocada no último parágrafo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas é um requerimento de V. Exª e tem de ser submetido a voto.
Nos termos do art. 312, ele requer destaque para
votação em separado da Emenda nº 3, da CAE, ao
Projeto de Lei do Senado nº 248.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.676, DE 2009
Destaque de emenda para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 3 – CAS, ao Projeto de Lei do Senado
nº 248, de 2006 (cláusula revogatória genérica).
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. –
Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Em votação, o pedido de destaque do Senador
Paim.
Os Srs. Senadores e as SRA.s Senadoras que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 3, destacada.
Rejeitada ou... Rejeitada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Favorável, Senadora Lúcia Vânia
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
Votação em globo das Emendas nº 1 e 2, de parecer favorável, sem prejuízo da emenda destacada,
que já votamos.
Os Srs. Senadores e as SRA.s Senadoras que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação da emenda... Já foi votada a de nº 3.
Votação das Emendas 4 e 5, de parecer contrário.
Os Srs. Senadores e as SRA.s Senadoras que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Recusadas.
É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão, a redação final, sem restrição.
Aprovada a redação final, a matéria vai à Comissão... vai à sanção presidencial.
Projeto do Senador Agripino.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, quero parabenizar esta Casa, principalmente os
sindicalistas que aqui se encontram e o esforço feito
pelo Dr. Campanella, aqui de Brasília, que tanto lutou
por esse projeto também.
Parabéns a todos sindicalistas. Parabéns a vocês
que vieram aqui.

1101

Dezembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos encerrar a sessão, para procedermos à votação das emendas constitucionais.
Em seguida, nós votaremos os projetos que constam da pauta, na sessão final.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 07
minutos.)
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promover assim um intercâmbio de ideias na cooperação ferroviária bilateral entre Brasil e China...
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Discussão sobre o Parecer nº 2.604, de 2009,
(da Comissão de Serviços de Infraestrutura), sobre a Mensagem nº 260, de 2009 (nº 983/2009, na
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que submete à apreciação do Senado Federal, o
nome do Senhor Jarbas José Valente para exercer
o cargo de Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, na
vaga do Senhor Plínio de Aguiar Júnior.................
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