
 
 
 CONGRESSO NACIONAL 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 

 

ATAS DAS SESSÕES 19 E 20 DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 
 

VOLUME 35 Nº 9 
1º E 2 DE MARÇO 

 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS. 
BRASÍLIA – BRASIL 

2011 



VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL 

1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Anais - SSANS 
Via N 2, Unidade de Apoio I. 
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

CDD 341.2531 
CDU 328(81)(093.2)



 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL  
 

COMISSÃO DIRETORA 
(2011-2012) 

 
 
 

PRESIDENTE  Senador JOSÉ SARNEY  (PMDB-AP) 
1ª VICE-PRESIDENTE Senadora MARTA SUPLICY  (PT-SP) 
2º VICE-PRESIDENTE Senador WILSON SANTIAGO (PMDB-PB) 
1º SECRETÁRIO  Senador CICERO LUCENA  (PSDB-PB) 
2º SECRETÁRIO  Senador JOÃO RIBEIRO  (PR-TO) 
3º SECRETÁRIO  Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB-PI) 
4º SECRETÁRIO  Senador CIRO NOGUEIRA   (PP-PI) 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 

1º Senador  GILVAM BORGES  (PMDB-AP) 
2º Senador  JOÃO DURVAL  (PDT-BA) 
3ª Senadora  MARIA DO CARMO ALVES (DEM-SE) 
4ª Senadora  VANESSA GRAZZIOTIN  (PC do B-AM) 



COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amelia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Amazonas
Bloco-PT - João Pedro* (S)

Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PT - Lindbergh Farias**
Bloco-PRB - Marcelo Crivella**

Ceará
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira**
Bloco-PT - José Pimentel**

Paraná
Bloco-PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann**
Bloco-PMDB - Roberto Requião**

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Paraíba
Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)

Bloco-PT - Jorge Viana**
Bloco-PMN - Sérgio Petecão**

Pará
Bloco-PSDB - Mário Couto*
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)

Bloco-PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PSDB - Marisa Serrano*
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

Pernambuco
Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
Bloco-PT - Humberto Costa**

Piauí
PTB - João Vicente Claudino*
Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PT - Wellington Dias**

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)

Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

São Paulo
Bloco-PT - Eduardo Suplicy*
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PT - Marta Suplicy**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)

Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Rondônia
Bloco-PDT - Acir Gurgacz*
Bloco-PP - Ivo Cassol**
Bloco-PMDB - Valdir Raupp**

Minas Gerais
Bloco-PR - Clésio Andrade* (S)

Bloco-PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)

Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

Tocantins
Bloco-DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PR - João Ribeiro**
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Goiás
Bloco-PSDB - Cyro Miranda* (S)

Bloco-DEM - Demóstenes Torres**
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia**

Alagoas
PTB - Fernando Collor*
Bloco-PP - Benedito de Lira**
Bloco-PMDB - Renan Calheiros**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Gilvam Borges**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Mato Grosso
Bloco-DEM - Jayme Campos*
Bloco-PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDT - Pedro Taques**

Sergipe
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorim**

Roraima
PTB - Mozarildo Cavalcanti*
Bloco-PT - Angela Portela**
Bloco-PMDB - Romero Jucá**

Mandatos
*: Período 2007/2015    **: Período 2011/2019



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

ARTIGO DE IMPRENSA

Registro das matérias intituladas “PF investiga 
descarte de remédios em aterro sanitário de Rorai-
ma”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição 
de 01/09/2010 e “PF investiga descarte e compra 
superfaturada de medicamentos”, no jornal Folha 
de Boa Vista, edição de 01/09/2010, entre outras. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. .............................. 212

Registro de matéria intitulada “Previdência 
urbana registra superávit de R$ 14,9 bilhões em 
2010”, publicada no boletim Previdência em questão, 
edição de 15 a 28 de fevereiro de 2011. Senador 
Paulo Paim. ............................................................ 233

Registro de matéria intitulada “Produtores 
bloqueiam estrada por melhorias”, publicada no 
jornal Folha de Boa Vista, edição de 1º de fevereiro 
de 2011. Senador Mozarildo Cavalcanti. ............... 446

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Considerações acerca do início do mandato 
de Sua Excelência como Senador da República, com 
destaque aos pontos importantes para o desenvol-
vimento do País. Senador Armando Monteiro. ...... 430

Aparte ao senador Armando Monteiro. Sena-
dor Humberto Costa. ............................................. 432

Aparte ao senador Armando Monteiro. Sena-
dor Jorge Viana. ..................................................... 433

Aparte ao senador Armando Monteiro. Sena-
dora Vanessa Grazziotin. ....................................... 433

Comentários acerca da atuação de Sua Exce-
lência durante o mandato de governador do Estado 
de Rondônia e da atuação nas comissões que tra-
tam de questões tanto do estado quanto da região 
amazônica. Senador Ivo Cassol. ........................... 449

Aparte ao senador Ivo Cassol. Senadora 
Marinor Brito. ...................................................... 451

Comentários sobre a posse de Sua Excelência 
da Presidência da Comissão de Assuntos Sociais e 

destaque às competências da comissão. Senador 
Jayme Campos. ..................................................... 531

Aparte ao senador Jayme Campos. Senador 
Marcelo Crivella. .................................................... 532

Aparte ao senador Jayme Campos. Senador 
Waldemir Moka. ..................................................... 532

Aparte ao senador Jayme Campos. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 533

CORRUPÇÃO

Comentários sobre o caso de desvio de R$ 
30 milhões na Secretaria de Saúde do Estado de 
Roraima, envolvendo também o governador do es-
tado, com compras e descartes de remédios super-
faturados. Senador Mozarildo Cavalcanti. ............. 210

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Comentários sobre a criação da Subcomissão 
de Desenvolvimento do Nordeste, com destaque às 
áreas do desenvolvimento a serem estudadas por 
esta subcomissão. Senador Wellington Dias. ........ 443

DROGA

Comentários sobre a questão do crack no 
País e sobre as medidas tomadas pelo governo para 
reverter essa situação. Senador Eunício Oliveira. . 505

Aparte ao senador Eunício Oliveira. Senador 
Magno Malta. ......................................................... 505

Aparte ao senador Eunício Oliveira. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 507

EDUCAÇÃO

Comentários acerca do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (ProFIS) lançado em 2010, 
pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
proporcionando um curso de 2 anos que prepara os 



II

Pág. Pág.

alunos que terminaram o ensino médio em escolas 
públicas do município de Campinas para o ingresso 
na Unicamp. Senador Eduardo Suplicy.................... 435

Registro da apresentação do requerimento de 
Sua Excelência para pedido de informações, relacio-
nadas ao Plano Nacional de Educação (PNE), junto ao 
senhor ministro da Educação. Senador Paulo Bauer. . 488

ENSINO SUPERIOR

Comentários sobre os programas do Gover-
no Federal voltados para a facilitação de acesso 
ao ensino superior às populações mais carentes. 
Senador Wilson Santiago. ..................................... 255

ESPORTE

Considerações acerca da visita do ministro 
do Esporte, Orlando Silva, à cidade de Manaus e 
do acompanhamento de Sua Excelência nas reu-
niões com o ministro em relação à Copa do Mundo 
de 2014. Senadora Vanessa Grazziotin. ................ 434

GOVERNO ESTADUAL

Crítica à atuação do governo do Estado de 
São Paulo com relação à aplicação de recursos fi-
nanceiros em obras para o combate às enchentes. 
Senadora Marta Suplicy. ........................................ 256

Comentários sobre o referendo, ocorrido no Acre, 
que decidiu, com 56% da população, alternar novamen-
te o horário do estado. Senador Jorge Viana. .............. 439

Comentários sobre o artigo publicado no jornal 
Folha de Boa Vista, que trata do bloqueio da BR-174 
pelos produtores locais como pedido de melhorias na 
estrada, com destaque ao pedido de Sua Excelência 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) por auditoria 
na rodovia. Senador Mozarildo Cavalcanti. ............... 445

Crítica ao governador do Estado da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, pelo não diálogo com os policiais 
militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários 
que deflagraram greve no estado. Senador Cícero 
Lucena. ..................................................................... 541

Comentários sobre a mudança do horário 
ocorrida no Estado do Acre, com destaque ao desejo 
do povo acreano de que retorne o horário normal. 
Senador Sérgio Petecão. ....................................... 542

GOVERNO FEDERAL

Crítica à propaganda do Governo Federal de 
que as desigualdades e o desemprego diminuíram 

durante o Governo Lula e sobre os cortes anunciados 
no orçamento do Governo. Senador Alvaro Dias. ... 511

Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador 
Wilson Santiago. ................................................. 514

Comentários sobre os avanços alcança-
dos no campo da economia do País durante os 
8 anos de governo do ex-Presidente Lula. Se-
nadora Marta Suplicy. ..................................... 545

GOVERNO MUNICIPAL

Comentários sobre a audiência pública em 
que Sua Excelência participou, em Parintins, para 
tratar da falta de tratamento do lixo sólido na cida-
de. Senador João Pedro. ....................................... 551

Aparte ao senador João Pedro. Senador Flexa 
Ribeiro.................................................................... 552

HOMENAGEM

Homenagem às mulheres pelo Dia Internacio-
nal da Mulher e comentário sobre a celebração, no dia 
24 de fevereiro, da inauguração da Organização das 
Nações Unidas Mulheres. Senador Paulo Paim. ..... 229

Registro da presença da juíza Luislinda Dias 
Valois dos Santos no Plenário e homenagem à tra-
jetória da sua vida e homenagem ao discurso da 
ministra Maria do Rosário feito perante a Comissão 
de Direitos Humanos das Nações Unidas. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 236

Homenagem pelos 44 anos de existência 
da Zona Franca de Manaus. Senadora Vanessa 
Grazziotin. ........................................................... 246

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Se-
nador Blairo Maggi. ................................................ 247

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Se-
nador Eduardo Braga. ........................................... 247

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Se-
nador João Pedro. ................................................. 248

Registro sobre a carreira do Doutor Altamir 
Lopes que assumiu a Diretoria do Banco Central. 
Senador Delcídio do Amaral. ................................. 273

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com 
destaque às mulheres que auxiliaram no desenvolvi-
mento do Estado do Piauí. Senador Wellington Dias. . 348

Felicitações à Agência Nacional de Águas 
(ANA), pela passagem dos 10 anos de criação, 
em 2010, e comentários acerca do trabalho que a 
agência desempenha desde a sua criação. Senador 
Paulo Davim. .......................................................... 448

Homenagem às mulheres do País pelo Dia 
Internacional da Mulher, com destaque aos avan-



III

Pág. Pág.

ços conseguidos nos direitos das mulheres e às 
mulheres que ocupam cargos na política brasileira. 
Senadora Ana Rita. ............................................... 484

Aparte à senadora Ana Rita. Senador Magno 
Malta. ..................................................................... 485

HOMENAGEM PÓSTUMA

Voto de pesar pelo falecimento do ex-presi-
dente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e ex-deputado federal, Renato Guerreiro. 
Senador Walter Pinheiro. ....................................... 293

Encaminhamento de requerimentos de voto 
de pesar pela morte do poeta Alonso Rocha, do fi-
lósofo Benedito Nunes e do ex-presidente da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato 
Guerreiro. Senador Flexa Ribeiro. ......................... 321

Voto de pesar pelo falecimento do esposo da 
senadora Ana Amelia e ex-senador Octávio Omar 
Cardoso. Senador Luiz Henrique. .......................... 527

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senadora 
Ana Amelia. ........................................................... 528

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senador 
Casildo Maldaner. .................................................. 529

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 530

Voto de pesar pelo falecimento da conselhei-
ra do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputada, 
Celina Martins Jallad. Senador Waldemir Moka. ... 531

Voto de pesar pelo falecimento do esposo da 
senadora Ana Amélia, o ex-senador Octávio Omar 
Cardoso. Senador Marcelo Crivella. ...................... 534

MENSAGEM DO CONGRESSO NACIONAL

Mensagem nº 13, de 2011 do Congresso 
Nacional (nº 47/2011, na origem), que encaminha 
aos membros do Congresso Nacional o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário, de conformidade com a inclusa Exposição 
de Motivos dos senhores ministros de Estado da fa-
zenda e do Planejamento e Orçamento e Gestão. 2

Mensagem nº 14, de 2011 do Congresso Na-
cional (nº 48/2011, na origem), que encaminha aos 
senhores membros do Senado Federal o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas, destinado à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização do Congresso Nacional. ................. 393

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 49, de 2011 (nº 44/2011, na 
origem), que submete à consideração dos senho-

res membros do Senado Federal o nome do senhor 
Jaime César de Moura Oliveira para exercer o cargo 
de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), na vaga decorrente do mandato do 
senhor Dirceu Raposo de Mello............................. 519

Mensagem nº 50, de 2011 (nº 45/2011, na 
origem), que submete à apreciação dos senhores 
membros do Senado Federal o nome do senhor 
Bruno Sobral de Carvalho para exercer o cargo de 
diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), na vaga decorrente do término do mandato 
do senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. ........ 523

PARECER

Parecer nº 23, de 2011 (de Plenário), sobre 
a Medida Provisória nº 504, de 22 de setembro 
de 2010, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir empresa pública, sob 
a denominação Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Senador Lobão Filho. ... 258

Parecer nº 24, de 2011 (de Plenário), sobre 
o Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011, pro-
veniente da Medida Provisória nº 503, de 2010, 
que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre 
a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município 
do Rio de Janeiro, com a finalidade de construir 
consórcio público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica (APO). Senador Lindbergh Farias. ......... 279

Parecer nº 25, de 2011 (de Plenário), sobre 
o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2011, pro-
veniente da Medida Provisória nº 505, de 2010, 
que constitui fonte de recursos adicional ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); e altera a Relação Descritiva constante 
do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973. Senador Renan Calheiros. ........................... 311

Parecer nº 26, de 2011 (de Plenário), sobre 
a Medida Provisória nº 506, de 2010, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, no valor global de R$ 
210.000.000,00, para os fins que especifica. Se-
nador Blairo Maggi. ................................................ 323

Parecer nº 27, de 2011 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício 
“S” nº 38, de 2007, da Federação Brasileira de As-
sociações de Fiscais de Tributos Estaduais (FE-
BRAFITE), que encaminha proposta de reforma 
tributária. Senador Demóstenes Torres. ................ 327

Parecer nº 28, de 2011 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Requerimento nº 67, de 2011, da senadora Lídice 
da Mata, que requer licença dos trabalhos da Casa 



IV

Pág. Pág.

para participar, como representante do Senado Fe-
deral, da feira “ITB Berlin 2011”, no período de 8 a 
14 de março de 2011, na cidade de Berlim, Alema-
nha. Senador Vital do Rego. .................................. 492

Parecer nº 29, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição Justiça e Cidadania), sobre a Consulta nº 
2, de 2004, que trata dos ofícios nºs 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 17, de 2004, por meio dos quais se 
comunica a declaração parcial de inconstitucionali-
dade incidental de dispositivos das Leis Orgânicas 
dos Municípios de Mira Estrela, Teodoro Sampaio, 
Alto Alegre, Palmeira d’Oeste, Glicério, Guararapes, 
Pontes Gestal, Porto Ferreira e Ibitinga, todos do Es-
tado de São Paulo. Senador Demóstenes Torres. ... 556

PODER JUDICIÁRIO

Comentários sobre a nomeação do ministro 
Luis Fux para o Supremo Tribunal Federal. Senador 
Paulo Paim. ............................................................ 229

Comentários sobre a posse da nova Mesa 
Diretora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
tendo na presidência o desembargador Rubens de 
Oliveira Santos Filho. Senador Jayme Campos. .... 275

POLÍTICA AGRÍCOLA

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Demóstenes Torres. ............................................... 262

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Walter Pinheiro. ..................................................... 263

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Randolfe Rodrigues. .............................................. 264

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Alvaro Dias............................................................. 264

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Eduardo Braga. ...................................................... 265

Encaminhamento à votação da Medida Provi-
sória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao art. 
1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir empresa pública, 
sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa). Senado João Pedro. .... 266

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Antonio Carlos Valadares. ..................................... 266

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Inácio Arruda. ........................................................ 267

Encaminhamento à votação da Medida Provi-
sória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao art. 
1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir empresa pública, 
sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Senador Marcelo Crivella. 268

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Sérgio Petecão. ..................................................... 268

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Senador 
Waldemir Moka. ..................................................... 269

Encaminhamento à votação da Medida Provi-
sória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao art. 1º 
da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que auto-
riza o Poder Executivo a instituir empresa pública, sob 



V

Pág. Pág.

a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Senador Casildo Maldaner. 269

Discussão da Medida Provisória nº 504, de 
2010, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a 
denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Senadora Lúcia Vânia. .. 270

Discussão da Medida Provisória nº 504, de 
2010, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, 
de 7 de dezembro de 1972, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir empresa pública, sob a deno-
minação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). Senador Demóstenes Torres. 271

Comentários sobre os avanços para a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
com a aprovação da Medida Provisória nº 504, de 
2010. Senador Delcídio do Amaral. ....................... 273

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO

Comentários acerca dos avanços alcançados 
pelo País com programas assistenciais e com o sa-
lário mínimo e destaque à necessidade de mudança 
na política macroeconômica do Brasil, começando 
a se investir mais ao invés de cortar investimentos. 
Senadora Vanessa Grazziotin. .............................. 437

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Se-
nador Luiz Henrique. ............................................. 438

Comunicado sobre a alteração, consentida 
pelo Ministério das Cidades, do calendário para o 
Grupo 1 dos municípios que recebem recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
Senadora Ana Rita. ............................................... 530

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Comentários sobre o programa Caminho da 
Escola que fornece transporte para estudantes e 
pedido ao ministro da Educação que aprimore o 
programa. Senador Wilson Santiago. .................... 543

Aparte ao senador Wilson Santiago. Senador 
João Pedro. ............................................................ 544

Considerações acerca do fechamento dos es-
critórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
em todos os Estado brasileiros, exceto em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. Senador Flexa Ribeiro. ..... 554

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Comentários acerca da iniciativa de Sua Exce-
lência em aprofundar e nacionalizar o debate sobre o 
desenvolvimento sustentável. Senador Paulo Davim. . 243

POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA

Comentários sobre as medidas anunciadas por 
intermédio do ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
e da ministra do Planejamento, Mirian Belchior, em 
relação ao contingenciamento de recursos do Orça-
mento do ano de 2012. Senador Humberto Costa. . 235

Esclarecimento sobre o art. 7º, que renova ou 
que autoriza a renovação de concessões em áreas 
de aeroportos, do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011. Senador Romero Jucá. ....................... 287

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Vital do Rego. .............................. 287

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senadora Vanessa Grazziotin. ................... 288

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senadora Alvaro Dias. ............................... 289

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Randolfe Rodrigues. .................... 290

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Inácio Arruda. .............................. 291

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 



VI

Pág. Pág.

Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Marcelo Crivella. .......................... 291

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Demóstenes Torres. .................... 292

Crítica ao art. 7º, que renova ou que autoriza 
a renovação de concessões em áreas de aeropor-
tos, do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. 
Senador Roberto Requião. .................................... 295

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Alvaro Dias. ..... 295

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 503, 
de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções firmado 
entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Muni-
cípio do Rio de Janeiro, com a finalidade de constituir 
consórcio público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica (APO). Senador Aloysio Nunes Ferreira. ...... 296

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Flexa Ribeiro.... 297

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 503, 
de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções firmado 
entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Muni-
cípio do Rio de Janeiro, com a finalidade de constituir 
consórcio público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica (APO). Senador Demóstenes Torres. ........... 298

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Pedro Simon. ... 299

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senadora Lúcia Vânia. ... 300

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Humberto Costa. 301

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Paulo Bauer. .... 302

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e 
o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica (APO). Senador Casildo Maldaner. 303

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). Senador Lindbergh 
Farias. .................................................................... 304

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Alvaro Dias. ................................. 306

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Marcelo Crivella. .......................... 307

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 



VII

Pág. Pág.

Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Senador Gim Argello. ................................. 307

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011, com destaque à 
necessidade de veto do art. 7º, que renova ou que 
autoriza a renovação de concessões em áreas de 
aeroportos. Senador Randolfe Rodrigues. ............ 307

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, com destaque à 
necessidade de se fazer um acordo com as lideran-
ças da Câmara dos Deputados para disciplinar a 
tramitação de medidas provisórias entre as Casas. 
Senador Benedito de Lira. ..................................... 307

Comentários sobre a importância da votação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, 
para o País, com destaque à necessidade de ex-
plicação sobre a criação do art. 7º, que renova ou 
que autoriza a renovação de concessões em áreas 
de aeroportos. Senador Inácio Arruda. .................. 307

Comentários sobre a importância da votação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, 
para o País e crítica sobre a criação do art. 7º, que 
renova ou que autoriza a renovação de concessões 
em áreas de aeroportos. Senador Magno Malta. .. 308

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, e crítica sobre 
a criação do art. 7º, que renova ou que autoriza a 
renovação de concessões em áreas de aeroportos. 
Senador Vital do Rego. .......................................... 308

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973. Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. ............................................... 312

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. Senador Alvaro Dias. .... 313

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 

Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973. Senadora Gleisi Hoffmann. 314

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. Senador Aécio Neves. .. 315

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973. Senador Wellington Dias. ... 316

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. Senador Flexa Ribeiro. . 317

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES); e altera a Re-
lação Descritiva constante do Anexo da Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973. Senadora 
Kátia Abreu. ...................................................... 318

Comentários sobre a origem e o uso das me-
didas provisórias pelos Presidentes Lula e Fernando 
Henrique e comentários sobre o mérito do Proje-
to de Lei de Conversão nº 505, de 2010. Senador 
Randolfe Rodrigues. .............................................. 319

POLÍTICA ENERGÉTICA

Comentários sobre o anúncio da Presidenta 
Dilma Rousseff, no Estado da Bahia, da construção 
de um Terminal de Regaseificação da Bahia, com 
destaque ao desenvolvimento gerado na região 
com esta obra. Senador Walter Pinheiro. .............. 507

Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senadora 
Lídice da Mata. ...................................................... 510

Registro da solicitação feita por Sua Excelên-
cia à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para que 
esta explique as razões que levaram a exclusão do 
Estado do Espírito Santo da 11ª Rodada de Licita-
ções das áreas de exploração de petróleo. Senador 
Ricardo Ferraço. .................................................... 550



VIII

Pág. Pág.

POLÍTICA EXTERNA

Pedido de maior atenção à situação dos mais 
de 150 haitianos no Acre que começaram a vir para o 
Brasil no fim do ano de 2010. Senador Jorge Viana. 439

POLÍTICA SALARIAL

Comentários sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 3, de 2011, que regulamenta, no âmbito da 
União, o limite remuneratório de agentes públicos 
que tratam o inciso IX e os §§ 9º e 11 do art. 37 da 
Constituição Federal. Senadora Gleisi Hoffmann. . 244

Comentários sobre a impossibilidade de au-
mento do salário mínimo em função dos problemas 
que surgiriam com o deu aumento. Senador Marcelo 
Crivella. .................................................................. 534

POLÍTICA SOCIAL

Registro do anúncio da Presidenta Dilma 
Rousseff em relação aos novos valores do Progra-
ma Bolsa Família. Senador Eduardo Suplicy. ........ 248

Comentários sobre a visita da Presidenta Dil-
ma Rousseff à Bahia para tratar da diminuição e 
erradicação da pobreza no País, com destaque aos 
avanços conseguidos pelo programa Bolsa Família. 
Senadora Marta Suplicy. ........................................ 436

Registro do reajuste nos valores do Programa 
Bolsa Família, com destaque às melhorias geradas 
pelo investimento no programa. Senador Humberto 
Costa. .................................................................... 442

Comunicado sobre a reunião de Sua Excelên-
cia com o ministro da Saúde para tratar das posições 
da Frente Parlamentar da Família com relação aos 
interesses da família. Senador Magno Malta. ........ 487

Comentários sobre o trabalho do Programa 
Bolsa Família para a erradicação da miséria extre-
ma no País e proposta de um programa que une a 
assistência social à preservação do meio ambiente. 
Senador Ciro Nogueira. ......................................... 515

Reiteração da reunião de Sua Excelência com o 
ministro da Saúde sobre temas de interesse da Frente 
Parlamentar da Família e comentários sobre a redu-
ção da maioridade penal. Senador Magno Malta. ..... 527

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Comentários sobre o boletim divulgado pelo 
Ministério da Previdência que mostra um superávit 
na previdência contributiva de empregado e empre-
gador. Senador Paulo Paim. .................................. 229

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2011, 
que susta o inciso X do artigo 2º, o inciso II do ar-
tigo 35 do Decreto nº 6.620, de 29 de outubro de 
2008, que dispõe sobre políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento e o fomento do setor de portos e 
terminais portuários de competência da Secretaria 
Especial de Portos da Presidência da República, 
disciplina a concessão de portos, o arrendamento e 
a autorização de instalações portuárias marítimas, 
e dá outras providências. Senadora Kátia Abreu. .. 50

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011 (Pro-
veniente da Medida Provisória nº 507, de 2010), que 
institui hipóteses específicas de sanção disciplinar para 
a violação de sigilo fiscal e dá outras providências. .. 452

PROJETO DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2011, que 
regulamenta o exercício das profissões de transcritor 
e revisor de textos em braile. Senador Paulo Paim. 42

Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2011, 
que altera disposições da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010, para incluir os estados que integram 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene) e o prazo de vigência do Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Infraestrutura da Indústria Petrolífera (REPENEC). 
Senador Ricardo Ferraço. ...................................... 44

Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2011, que 
altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e 
a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto 
de 2001, para permitir que operações de crédito 
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) destinadas aos entes públicos para 
investimentos em saneamento e habilitação sejam 
excluídas do cálculo do limite de endividamento. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 45

Projeto de Lei do Senado nº 70, de 2011, que 
dá nova redação ao inciso VII do art. 12 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a 
legislação do imposto de renda da pessoa física e 
dá outras providências, para prorrogar e dedução 
no imposto de renda das pessoas físicas das con-
tribuições previdenciárias do empregado doméstico 
até o exercício de 2018. Senador Ciro Nogueira. .. 48

Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2011, que 
altera o art. 12, VII, da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para estender até 2018 a permissão 



IX

Pág. Pág.

para deduzir do imposto de renda da pessoa física o 
valor da contribuição patronal, à Previdência Social, 
do empregador doméstico. Senador Cyro Miranda. 49

Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2011, que 
altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para ampliar os benefícios previdenciários 
devidos ao aposentado que retornar ao trabalho. 
Senador Rodrigo Rollemberg. ............................... 366

Projeto de Lei do Senado n 73, de 2011, que 
altera os arts. 1.211-A e 1.211-B da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci-
vil), e modifica o inciso IV e o § 1º ao art. 69-A da 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da adminis-
tração pública federal, a fim de estabelecer ordem 
cronológica para a solução das demandas, além da 
concessão do benefício da prioridade de tramita-
ção do processo judicial e administrativo à pessoa 
que alegar ser portadora de doença grave. Senador 
Rodrigo Rollemberg. .............................................. 367

Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2011, que 
acrescenta alínea c ao inciso VII do art. 12 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e alínea c ao inciso 
VII do art. 11 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para incluir o artesão como segurado especial da 
Previdência Social. Senador Rodrigo Rollemberg. .. 369

Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2011 (Com-
plementar), que altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências, para au-
torizar a renegociação de contratos de operação de 
crédito de longo prazo, entre entes da federação, nos 
termos que especifica. Senador Ricardo Ferraço. ... 372

Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2011, que 
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
para isentar do imposto de renda da pessoa física 
os rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão pagos pelo Regime Geral da Previdência 
Social, a partir do mês em que o contribuinte com-
pletar sessenta anos. Senadora Ana Amélia. ........ 374

Projeto de Lei do Senado nº 77, de 2011, que 
dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 
saúde pública e o programa de cooperação federa-
tiva denominado Força Nacional de Saúde Pública. 
Senador Waldemir Moka. ...................................... 379

Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2011, que 
Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
que “”dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 
de deficiência, sua integração social, sobre a Co-
ordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicio-
nal de interesses coletivos ou difusos dessas pes-
soas, disciplina a atuação do Ministério Público, 

define crimes, e dá outras providências””, e a Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “”es-
tabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências””, para dispor sobre o direito 
à moradia das pessoas com deficiência. Senadora 
Angela Portela. ...................................................... 381

Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2011, que 
altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
para instituir o abono anual para os beneficiários do 
benefício da prestação continuada pago pela assis-
tência social. Senador Antonio Carlos Valadares. . 386

Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2011, 
que altera a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 
2011, para incluir previsão de reajuste mínimo para 
o salário mínimo, a título de ganho real, quando o 
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) fi-
car abaixo de 2% e dá outras providências. Senador 
Marcelo Crivella. .................................................... 536

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução do Senado nº 6, de 
2011, que acrescenta Capítulo à Resolução do 
Senado nº 20 de 1993 (Código de Ética e Decoro 
Parlamentar). Senadora Gleisi Hoffmann. ............. 52

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 
2011, que altera o art. 6º da Constituição Federal 
para introduzir, no rol dos direitos sociais, o direito 
ao acesso à Rede Mundial de Computadores (In-
ternet). Senador Rodrigo Rollemberg. ................... 425

REFORMA POLÍTICA

Comentários sobre a importância de uma 
reforma política no sistema eleitoral brasileiro. Se-
nador Antonio Carlos Valadares. ........................... 516

Aparte ao senador Antonio Carlos Valadares. 
Senador Marcelo Crivella. ..................................... 518

Comentários sobre a importância da reforma 
política no sistema eleitoral brasileiro. Senador Luiz 
Henrique. ............................................................... 527

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senadora 
Ana Amelia. ........................................................... 528

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senador 
Casildo Maldaner. .................................................. 529

Aparte ao senador Luiz Henrique. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 530



X

Pág. Pág.

Considerações sobre a necessidade de 
uma reforma política no País, com destaque à 
mudança do financiamento de campanha. Sena-
dora Marinor Brito. ............................................. 547

Aparte à senadora Marinor Brito. Senador 
João Pedro. ............................................................ 548

Aparte à senadora Marinor Brito. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 549

Sugestão ao presidente Sarney para que seja 
feita uma Comissão mista de senadores e deputa-
dos para que seja discutida a questão da reforma 
política em conjunto. Senador Flexa Ribeiro. ......... 554

REFORMA TRIBUTÁRIA

Comentários acerca do sistema tributário 
brasileiro, que acentua a desigualdade e reflexão 
sobre a necessidade de uma reforma tributária no 
País. Senador Casildo Maldaner. ........................... 440

REQUERIMENTO

Requerimento nº 141, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do engenheiro Rena-
to Guerreiro, ocorrido no último dia 28 de fevereiro 
do ano de 2011. Senador Alvaro Dias. .................. 37

Requerimento nº 142, de 2011, que requer 
a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do médico e escritor gaúcho Moacyr 
Jaime Scliar, com apresentação das devidas con-
dolências. Senador Pedro Simon. .......................... 37

Requerimento nº 143, de 2011, que requer 
a inserção em ata de voto de pesar pelo fale-
cimento do ex-senador gaúcho Octávio Osmar 
Cardoso, ocorrido no dia de ontem, com apre-
sentação das devidas condolências à família. 
Senador Pedro Simon. .................................... 38

Requerimento nº 144, de 2011, o qual requer 
que a Sessão Especial em homenagem aos 90 anos 
da Folha de São Paulo seja realizada no dia 14 de 
março de 2011. Senador Ricardo Ferraço. ............ 39

Requerimento nº 145, de 2011, que re-
quer a realização de Sessão Solene Especial 
do Senado Federal, no dia 18 de abril de 2011, 
destinada a comemorar o Dia do Índio. Senador 
Vicentinho Alves. ............................................ 40

Requerimento nº 146, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial em comemoração 
ao Nonagésimo Aniversário de fundação do jornal 
“Folha de São Paulo”, no dia 19 de fevereiro de 
2011, e sugere a sua realização em 14 de março 
de 2011. Senador Marcelo Crivella. ....................... 41

Requerimento nº 147, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 2º 
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. Se-
nador Alvaro Dias. ................................................. 305

Requerimento nº 148, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 4 do 
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 305

Requerimento nº 149, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 7º 
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. Se-
nador Alvaro Dias. ................................................. 305

Requerimento nº 150, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Alonso 
Rocha. Senador Flexa Ribeiro. .............................. 347

Requerimento nº 151, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito 
Nunes. Senador Flexa Ribeiro. .............................. 347

Requerimento nº 152, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Renato 
Guerreiro. Senador Flexa Ribeiro. ......................... 348

Requerimento nº 153, de 2011, que requer a 
criação de Comissão Temporária Externa a fim de 
averiguar, in loco, a situação de cidadãos haitianos 
que se encontram no Acre e em demais estados 
da Amazônia brasileira, visando medidas a serem 
tomadas para sua proteção e regularização migra-
tória. Senador Jorge Viana. ................................... 353

Requerimento nº 154, de 2011, que requer 
informações relativas à execução das obras de 
ampliação do Terminal de Passageiros e Cargas 
no Aeroporto Internacional de Manaus, bem como 
os projetos futuros para atendimento das deman-
das daquele Polo Industrial. Senadora Vanessa 
Grazziotin. ......................................................... 354

Requerimento nº 155, de 2011, que requer a 
realização da Sessão Especial do Senado, no dia 
13 de maio de 2011, destinada a homenagear o Dia 
da Abolição da Escravatura. Senador Paulo Paim. 355

Requerimento nº 156, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial do Senado, no 
dia 2 de maio de 2011, destinada a homenagear o 
Trabalhador Brasileiro, por oportunidade do trans-
curso do dia do trabalho em 1 de maio. Senador 
Paulo Paim. ......................................................... 356

Requerimento nº 157, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 
14 de outubro de 2011, destinada a homenagear 
a Confederação Brasileira de Aposentados e Pen-
sionistas (COBAP), em comemoração ao seu 26º 
aniversário. Senador Paulo Paim. .......................... 357

Requerimento nº 158, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 



XI

Pág. Pág.

15 de julho de 2011, destinada a homenagear o Dia 
Nacional dos Motoristas. Senador Paulo Paim. ..... 358

Requerimento nº 159, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial, no dia 13 de ju-
nho de 2011, em comemoração ao centenário das 
Igrejas evangélicas da “Assembleia de Deus” no 
Brasil, a ocorrer em 18 de junho de 2011. Senador 
Marcelo Crivella. .................................................... 359

Requerimento nº 160, de 2011, que solicita 
remessa de Projeto de Lei da Câmara nº 55/2007, 
para apreciação pela Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA). Senador Waldemir Moka. 360

Requerimento nº 161, de 2011, que requer a 
inserção em ata de voto de congratulações e aplau-
so pelos 44 anos da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUDRAMA), ocorrido no dia 
28 de fevereiro, conhecida como Polo Industrial de 
Manaus (PIM), bem como seja transmitida a Supe-
rintendência da Suframa a referida congratulação. 
Senadora Vanessa Grazziotin. .............................. 360

Requerimento nº 162, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial do Senado, no 
dia 21 de novembro de 2011, destinada a home-
nagear o Dia Nacional da Consciência Negra, bem 
como, o Dia de Zumbi dos Palmares. Senadora 
Lídice da Mata. .................................................. 361

Requerimento nº 163, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 
4 de julho de 2011, destinada a homenagear o Dia 
da Independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho 
de 1823. Senadora Lídice da Mata. ....................... 362

Requerimento nº 164, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial, em dada a ser 
posteriormente designada a comemorar o êxito 
dos dois períodos de Governo em que o cidadão 
Luís Inácio Lila da Silva esteve à frente da Presi-
dência da República Federativa do Brasil. Senador 
Magno Malta. ..................................................... 363

Requerimento nº 165, de 2011, que requer 
informações ao Ministro de Estado da Educação 
sobre o diagnóstico que orientou a definição das 
20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
de que trata o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010. 
Senador Paulo Bauer. ............................................ 488

Requerimento nº 166, de 2011, que requer 
voto de aplauso pelo transcurso do centenário de 
fundação do Lar Abdon Batista, da cidade de Join-
ville (SC). Senador Paulo Bauer. ........................... 491

Requerimento nº 167, de 2011, que solicita o 
desarquivamento de matérias de Sua Excelência. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 494

Requerimento nº 168, de 2011, o qual requer 
o desarquivamento da Proposta de Emenda à Cons-

tituição nº 49, de 2006, que dá nova redação ao § 
2º art. 20 da Constituição, para dispor sobre a alte-
ração da faixa de fronteira. Senadora Ana Amélia. 566

Requerimento nº 169, de 2011, que requer 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 
327, de 2006. Senadora Ana Amélia. .................... 568

Requerimento nº 170, de 2011, que requer 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 
331, de 2006. Senadora Ana Amélia. .................... 570

SAÚDE

Registro da presença do ministro da Saúde, 
no Estado do Ceará para a conscientização das au-
toridades e da população para o combate à dengue 
e pelo saneamento. Senador Inácio Arruda. ......... 228

Reconhecimento ao Ministério da Saúde pelo 
auxílio ao Estado do Paraná em relação à crise de 
dengue que acomete o norte do estado. Senadora 
Gleisi Hoffmann. .................................................... 491

Comentários sobre a audiência de Sua Ex-
celência com o ministro da Saúde para solicitação 
referente à transferência de um equipamento de 
hemodinâmica encaminhado ao Estado do Pará 
em 2007, mas que ainda se encontra encaixotado. 
Senador Flexa Ribeiro. .......................................... 554

SEGURANÇA PÚBLICA

Comentários sobre o crescimento da vio-
lência no País, principalmente no Estado de 
Alagoas e no Nordeste, com destaque ao tra-
balho que Sua Excelência teve quando ministro 
da Justiça com campanhas de desarmamento. 
Senador Renan Calheiros. .............................. 350

SENADO FEDERAL

Crítica aos prazos para votação impostos 
nas matérias que impossibilitam o debate destas 
no Senado Federal. Senador Vital do Rêgo. .......... 266

Comentários sobre a importância das ações 
no Senado Federal serem unidas, de modo que 
não se tornem iniciativas isoladas. Senador Walter 
Pinheiro. .............................................................. 491

TECNOLOGIA

Comentários sobre o crescimento da tecno-
logia e das barreiras econômicas que atravancam 
a possibilidade de acesso a estas tecnologias. Se-
nador Walter Pinheiro. ........................................... 507





05280 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

Ata da 19ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 1º de março de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy 
e dos Srs. Wilson Santiago e Blairo Maggi

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 21 mi-
nutos encerra-se às 21 horas e 23 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Há número regimental, declaro aberta a ses-
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente 
da República, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, 

de 12 de agosto de 2009, a Mensagem nº 13, de 2011-
CN (Mensagem nº 47/2011, na origem), que encami-
nha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação 
do Cumprimento da Meta de Superávit Primário, refe-
rente ao terceiro quadrimestre de 2010.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 2 de março do corrente.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 141, DE 2011 
(Senador Alvaro Dias)

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do engenheiro Renato Guerreiro, ocorrido 
no último dia 28 de fevereiro deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, voto de pesar pelo faleci-
mento do engenheiro de telecomunicações Renato 
Navarro Guerreiro, ocorrido no último da 28 de feve-
reiro deste ano.

Requeiro, ainda, que o Voto de pesar seja levado 
ao conhecimento da família.

Justificação

Renato Navarro Guerreiro foi o primeiro presidente 
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 
e esteve no comando da Agência de novembro de 1997 
até abril de 2002. Cumpriu papel fundamental no pro-
cesso de privatização do sistema de telecomunicações 
no Brasil, ajudando na implantação do novo modelo 
para o setor, o que veio a desencadear na populariza-
ção da telefonia celular e internet no País.

Sala das Sessões, de março de 2011. – Senador 
Alvaro Dias, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 142, DE 2011 
(Do Senador Pedro Simon)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e 

219 do Regimento Interno do Senado Federal, requei-

ro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de 
profundo Pesar pelo falecimento do médico e escritor 
gaúcho Moacyr Jaime Scliar, com apresentação das 
devidas condolências à família.

 
Justificação

O escritor, médico, professor e membro da Aca-
demia Brasileira de Letras Moacyr Jaime Scliar nasceu 
em Porto Alegre, no bairro Bom Fim, em 23 de março de 
1937. Filho do casal de imigrantes José e Sara Scliar, 
professora e responsável pela sua alfabetização. Em 
1965, casou-se com Judith Vivien Oliven. Scliar atri-
bui sua paixão pela literatura à habilidade do pai, que 
considera um “exímio narrador”.

Formou-se em medicina na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul e especializou-se em saúde 
pública, autuando como médico sanitarista. Em 1970, 
fez pós-graduação em Israel e depois fez doutorado 
em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública. 
Lecionou medicina na Universidade Federal de Ciên-
cias da Saúde de Porto Alegre. Foi professor visitante 
no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiro 
da Brown University, nos Estados Unidos e na Univer-
sidade do Texas, em Austin.

Scliar não teve sua atuação restrita à área mé-
dica, em 1962, ele nos presenteia com o seu primei-
ro livro: “Histórias de um Médico em Formação”. 
Desde então, não parou mais de escrever e, princi-
palmente, engrandecer a literatura brasileira, dando 
vida e graça às palavras. Em entrevista ao Correio 
Braziliense, disse: “escrevo porque eu gosto. É uma 
coisa que acompanha desde a infância. Sempre gos-
tei de ler. Era filho de uma professora e, por ser lei-
tor, comecei a escrever. Mas também tinha nisso o 
prazer de contar histórias. Meu pai, um Imigrante, 
era um grande contador de historias e me transmitiu 
esse prazer. Essa coisa de contar histórias, de pensar 
sobre a condição humana e mexer com as palavras, 
jogar com as palavras, resulta para as escritores num 
prazer imbatível.

Escrevo pelo prazer. Não tenho nenhuma obri-
gação de escrever, não preciso porque minha profis-
são é de médico, mas escrevo porque tendo prazer é 
público porque acredito firmemente que se o escritor 
escrever com prazer e emoção o leitor certamente lerá 
com prazer e emoção”.

Suas obras versam, entre diversos assuntos, 
sobre o socialismo, a imaginação judaica no Brasil, a 
classe média e a medicina.
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Dois filmes foram adaptação de duas obras de 
Scliar. “Caminho dos Sonhos” (do livro “Um sonho no 
Caroço do Abacate”) e “Sonhos Tropicais”.

Autor de cerca de 70 livros, muito traduzidos em 
diversos idiomas, colunista, ensaísta e novelista, Scliar 
ganhou diversos prêmios literários. Em 2003, foi eleito 
para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira de 
número 31.

Moacyr Scliar faleceu na madrugada de domingo, 
vítima de um AVC, no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, onde estava internado desde o dia 17 de ja-
neiro. A minha saudade, o carinho dos gaúchos e de 
todos os brasileiros.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011. – 
Senador Pedro Simon – Senadora Gleisi Hoffmann 
– Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido será junta-
do ao processado do Requerimento n° 138, de 2011, 
e vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 143, DE 2011 
(Do Senador Pedro Simon)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos arts. 218 e 219 

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de pro-
fundo Pesar pelo falecimento do ex-senador gaúcho 

Octávio Osmar Cardoso, ocorrido no dia de ontem, com 
apresentação das devidas condolências à família.

Justificação

Advogado, formado pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, o ex-senador Octávio Omar 
Cardoso foi promotor de Justiça, Secretário de Eco-
nomia no governo de Ildo Meneghetti, Diretor Admi-
nistrativo da companhia Riograndense de Mineração 
e Diretor de Recursos Humanos da Caixa Econômica 
Federal.

Casado com a Senadora Ana Amélia Lemos, 
Octávio Cardoso teve uma longa vida pública, inicia-
da como vereador na sua cidade natal Rio Pardo, no 
Rio Grande do Sul. Eleito deputado estadual em 1963, 
cumpriu dois mandatos na Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul. Foi deputado federal suplente em 
1975, e, em 1983, na suplência do Senador Tarso 
Dutra, assumiu o mandato no Senado, com o faleci-
mento do titular. Ocupou ainda diversos cargos públi-
cos e se destacou por uma contribuição importante 
ao Rio Grande do Sul, apoiando a criação do Banco 
Meridional do Brasil. Sua dedicação ao trabalho, ao 
seu estado natal e ao Brasil, justificam plenamente 
a homenagem.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011. – Se-
nador Pedro Simon – Senadora Gleisi Hoffmann.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido será junta-
do ao processado do Requerimento n° 139, de 2011, 
e vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2011 

Regulamenta o exercício das profis-
sões de transcritor e de revisor de textos 
em braille. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Na produção de textos no sistema brail-

le, com fins comerciais, educacionais ou culturais, é 
obrigatória a participação do transcritor e do revisor 
de textos em braille.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, define-se:

I – transcritor de textos em braille: profissional respon-
sável pela reprodução, em caracteres do alfabeto 
braille, do conteúdo de um texto originalmente 
impresso no sistema comum de escrita; 

II – revisor de textos em braille: profissional respon-
sável pela verificação de possíveis incorreções 
cometidas no processo de transcrição de textos 
em braille, em qualquer meio físico de transcri-
ção porventura existente.

Art. 3º O exercício da profissão de transcritor de 
textos em braille é permitido aos profissionais que te-
nham completado, ao menos, o ensino médio e que:

I – possuam certificado de habilitação expedido por 
órgãos oficiais ou reconhecidos pelo Ministério 
da Educação ou por entidades representativas 
dos deficientes visuais; ou 

II – tenham exercido o ofício por pelo menos três 
anos antes da promulgação desta Lei, desde 
que tenham sido aprovados em prova oficial 
que certifique:

a) conhecimento das normas técnicas 
para a produção de textos em sistema braille, 
grafia braille da língua portuguesa, código ma-
temático unificado e outros conhecimentos per-
tinentes à transcrição de textos em braille;

b) conhecimento de ao menos um pro-
grama de computador de transcrição de textos 
em braille; e

c) conhecimento básico de manuseio de 
impressora braille.

Parágrafo único. A prova de que trata o inciso II 
do caput deste artigo será aplicada pelo órgão defini-
do nos termos do regulamento.

Art. 4º O exercício da profissão de revisor de tex-
tos em braille é permitido aos profissionais que tenham 
completado, ao menos, o ensino médio e que possuam 
certificado de habilitação expedido por órgãos oficiais 
ou reconhecidos pelo Ministério da Educação ou por 
entidades representativas dos deficientes visuais, ou 
que tenham exercido o ofício por pelo menos três anos 
antes da promulgação desta Lei. 

Art. 5º A duração máxima do trabalho do trans-
critor e do revisor de textos em braille é de seis horas 
diárias e de trinta horas semanais.

Parágrafo único. É assegurada aos transcrito-
res e revisores de textos em braille a concessão de 
intervalo de repouso de dez minutos a cada cento e 
vinte minutos contínuos de trabalho, sem prejuízo do 
intervalo de alimentação e repouso referido no art. 71 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Art. 6º O empregador deve garantir aos transcri-
tores e revisores de textos em braille, para o exercício 
de suas funções, o acesso à internet, a códigos de 
transcrição braille, às normas técnicas aplicáveis à 
produção de texto em braille e a dicionários e outras 
obras de referência.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Justificação

Uma das mais importantes e gratas funções do 
Poder Legislativo é a de poder garantir a todos os tra-
balhadores brasileiros a liberdade de poder exercer, 
com amparo legal, as suas profissões.

Se, com efeito, a Constituição Federal garante a 
todos a plena liberdade no exercício de qualquer tra-
balho, ofício e profissão, nos termos do art. 5º, XIII, é 
verdade, também, que esta liberdade somente pode 
ser obtida com a existência de leis que reconheçam, 
definam e delimitem a prática dessas diversas pro-
fissões.

O projeto que ora apresentamos se insere nes-
se esforço do legislador infraconstitucional de confe-
rir reconhecimento legal às diversas profissões que, 
atualmente, não se encontram protegidas pelo nosso 
ordenamento jurídico. 

Trata-se de regular as profissões de transcritor e 
de revisor de textos em braille. De fato, embora essas 
profissões já se encontrem estabelecidas há décadas, 
até o presente momento elas não existem para o nos-
so sistema legal.

A proposição, portanto, estabelece uma regula-
mentação jurídica para o exercício das profissões e 
acaba com a indefinição jurídica que as cerca.
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Além de proteger os profissionais envolvidos, a 
aprovação do presente projeto – e sua posterior con-
versão em lei – representará, também, uma proteção 
para a sociedade, pois garantirá que apenas os pro-
fissionais qualificados tenham acesso à profissão, 
garantindo a qualidade dos trabalhos de transcrição 
e revisão de textos em braille.

Portanto, peço apoio de meus pares para a apro-
vação deste projeto.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do 

Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as 
alterações por ela introduzidas na legislação vigente. 

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposi-
ções legais transitórias ou de emergência, bem como 
as que não tenham aplicação em todo o território na-
cional. 

Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor 
em 10 de novembro de 1943. 

Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943, 122º da Inde-
pendência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS 
– Alexandre Marcondes Filho.
....................................................................................

Seção III 
Dos Períodos de Descanso

Art. 66. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá 
um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas 
para descanso.

Art. 67. Será assegurado a todo empregado um 
descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas conse-
cutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública 
ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir 
com o domingo, no todo ou em parte.

Parágrafo único. Nos serviços que exijam traba-
lho aos domingos, com exceção quanto aos elencos 
teatrais, será estabelecida escala de revezamento, 
mensalmente organizada e constando de quadro su-
jeito à fiscalização.

Art. 68. O trabalho em domingo, seja total ou 
parcial, na forma do art. 67, será sempre subordina-
do à permissão prévia da autoridade competente em 
matéria de trabalho.

Parágrafo único – A permissão será concedida a 
título permanente nas atividades que, por sua nature-
za ou pela conveniência pública, devem ser exercidas 
aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, In-
dustria e Comercio, expedir instruções em que sejam 
especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela 
será dada sob forma transitória, com discriminação do 
período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá 
de 60 (sessenta) dias.

Art. 69, Na regulamentação do funcionamento de 
atividades sujeitas ao regime deste Capítulo, os muni-
cípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e 
as regras que venham a fixar não poderão contrariar 
tais preceitos nem as instruções que, para seu cum-
primento, forem expedidas pelas autoridades compe-
tentes em matéria de trabalho.

Art. 70, Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é 
vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados 
religiosos, nos têrmos da legislação própria. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 71, Em qualquer trabalho contínuo, cuja du-
ração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a conces-
são de um intervalo para repouso ou alimentação, o 
qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo 
escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá 
exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, 
será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quin-
ze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) 
horas.

§ 2º Os intervalos de descanso não serão com-
putados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso 
ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço 
de Alimentação de Previdência Social, se verificar que 
o estabelecimento atende integralmente às exigências 
concernentes à organização dos refeitórios, e quando 
os respectivos empregados não estiverem sob regime 
de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimen-
tação, previsto neste artigo, não for concedido pelo 
empregador, este ficará obrigado a remunerar o perí-
odo correspondente com um acréscimo de no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da remunera-
ção da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 
8.923, de 27.7.1994)

Art. 72. Nos serviços permanentes de mecano-
grafia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada pe-
ríodo de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo 
corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não 
deduzidos da duração normal de trabalho.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.
....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
sionais que a lei estabelecer;
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2011

Altera disposições da Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010, para incluir os Es-
tados que integram a Sudene e o prazo de 
vigência do Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera– REPENEC.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 2º da Lei nº 12.249, de 2010 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.1º Fica instituído o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infra-
estrutura da Indústria Petrolífera– REPENEC 
– nos Estados que integram a Sudene e nas 
Regiões Norte e Centro-Oeste, nos termos 

e condições estabelecidos nos arts. 2o a 5o 
desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo regu-
lamentará a forma de habilitação e co-habilita-
ção ao regime de que trata o caput.

Art. 2º É beneficiária do Repenec a pes-
soa jurídica que tenha projeto aprovado para 
implantação de obras de infraestrutura nos Es-
tados que integram a SUDENE e nas Regiões 
Norte e Centro-Oeste, nos setores petroquí-
mico, de refino de petróleo e de produção de 
amônia e uréia a partir do gás natural, para 
incorporação ao seu ativo imobilizado.

§ 1º Compete ao Ministério de Minas e 
Energia a aprovação de projeto e a definição, 
em portaria, dos projetos que se enquadram 
nas disposições do caput. 

§ 2º As pessoas jurídicas optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– Simples Nacional, de que trata a Lei Comple-
mentar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso 
II do art. 8o da Lei no 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da Lei 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não 
podem aderir ao REPENEC. 

§ 3º A fruição dos benefícios do REPE-
NEC fica condicionada à regularidade fiscal 
da pessoa jurídica em relação aos impostos e 
as contribuições administradas pela Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil do Ministério 
da Fazenda. 

§ 4º A vigência para o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de In-
fraestrutura da Indústria Petrolífera, o REPE-
NEC, será de quatro anos, contados a partir 
da data de publicação desta lei e a fruição 
dos seus benefícios aplica-se a projeto proto-
colado dentro deste prazo e aprovado em até 
seis meses do encerramento da vigência do 
REPENEC. “(NR)

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

Justificação

O Regime Especial de Incentivos para o Desen-
volvimento de Infra-estrutura da Indústria Petrolífera 
(REPENEC), instituído em junho de 2010, constitui im-
portante instrumento de política pública para estimular 
indústrias nos setores de petroquímica, de refino de 
petróleo e de produção de amônia e uréia a partir do 
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gás natural. Espera-se que tal desenvolvimento, que 
agregará valor à produção nacional de petróleo, impe-
ça uma excessiva dependência do país em relação à 
exportação de petróleo bruto. O Repenec servirá para 
reduzir as preocupações com a denominada “doença 
holandesa”, que prejudica o setor produtivo dos paí-
ses que se tornam excessivamente dependentes da 
exportação de um só produto.

Outro aguardado resultado do Repenec deve 
ser a redução das desigualdades regionais, já que os 
estímulos serão concedidos a projetos nos Estados 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Consideramos 
tal favorecimento muito justo, pois há que se corri-
gir as distorções históricas entre as diversas regiões 
brasileiras. 

Consideramos, contudo, que seria ainda mais 
justo estender os estímulos a todos os Estados que 
integram a Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), uma autarquia criada especial-
mente para encontrar soluções que permitam a progres-encontrar soluções que permitam a progres-
siva diminuição das desigualdades verificadas entre as 
regiões geoeconômicas do Brasil. Ao beneficiar toda a 
área de atuação da Sudene, o Repenec ampliará seu 
impacto e evitará certas injustiças hoje presentes. 

Em razão do alcance econômico e social desta 
proposição e de sua conformidade com o propósito mais 
elevado da Constituição Federal, que é o de garantir 
melhores condições de vida para o conjunto do povo 
brasileiro, solicito o apoio dos Senhores Congressistas 
para a transformação deste projeto em lei.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferra-
ço.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010

....................................................................................
O Presidente da República, faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

CAPÍTULO I 
Do Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste – REPENEC

Art. 1o Fica instituído o Regime Especial de In-
centivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 
Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste – REPENEC, nos termos e condições 
estabelecidos nos arts. 2o a 5o desta Lei. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen-
tará a forma de habilitação e co-habilitação ao regime 
de que trata o caput.

Art. 2o É beneficiária do Repenec a pessoa jurí-
dica que tenha projeto aprovado para implantação de 
obras de infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, nos setores petroquímico, de refino 
de petróleo e de produção de amônia e uréia a partir 
do gás natural, para incorporação ao seu ativo imo-
bilizado. 

§ 1o Compete ao Ministério de Minas e Energia a 
aprovação de projeto e a definição, em portaria, dos pro-
jetos que se enquadram nas disposições do caput. 

§ 2o As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 
8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 
inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, não podem aderir ao Repenec. 

§ 3o A fruição dos benefícios do Repenec fica 
condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica 
em relação aos impostos e as contribuições adminis-
tradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda. 

§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos 
protocolados até 31 de dezembro de 2010 e aprovados 
até 30 de junho de 2011. 

§ 5o (VETADO).
....................................................................................

(À CDR e posteriormente à CI – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 69, DE 2011

Altera a Lei nº 9.496, de 11 de setem-
bro de 1997, e a Medida Provisória nº 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001, para permitir 
que operações de crédito com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) destinadas aos entes públicos 
para investimentos em saneamento e habi-
tação sejam excluídas do cálculo do limite 
de endividamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se na Lei nº 9.496, de 11 de setem-

bro de 1997, o seguinte artigo:

“Art. 6º-B Poderão ainda ser deduzidos 
do endividamento apurado para fins de verifi-
cação do limite máximo de comprometimento 
da RLR de que trata o art. 5º o valor dos sal-
dos das operações de crédito contraídas pe-
los estados, Distrito Federal e municípios com 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço (FGTS) destinadas a investimentos 
em saneamento e habitação.”

Art. 2º Dê-se ao art. 8º da Medida Provisória nº 
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, a seguinte reda-
ção:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
IV – as operações de crédito com recur-

sos do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) destinadas a investimentos em 
saneamento e habitação.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A responsabilidade fiscal, no Brasil, deixou de 
ser apenas um conceito restrito ao campo das ideias 
e se transformou em valor definitivamente incorpora-
do na prática política brasileira, independentemente 
da posição ideológica das várias forças políticas que 
detêm mandatos executivos nos vários níveis da Fe-
deração.

E não poderia ser de outra maneira. Sem um só-
lido ajuste fiscal o Brasil não teria sido capaz de de-
belar a inflação, mantendo, simultaneamente, níveis 
razoáveis de crescimento econômico.

É importante, no entanto, ter em mente a dife-
rença essencial entre gastos de custeio e gastos de 
investimento. Os últimos são imprescindíveis para que o 
processo de desenvolvimento não seja interrompido.

Nesse sentido, não se pode falar em uma contra-
dição entre ajuste fiscal e expansão do investimento. 
A própria expansão do investimento é que permite a 
expansão do produto e, consequentemente, o aumento 
da receita pública, o que, finalmente, tem repercussões 
positivas sobre o resultado fiscal.

É nesse sentido que proponho que os emprésti-
mos voltados para a realização de investimentos públi-
cos em infra-estrutura de abastecimento de água e de 
esgoto – saneamento básico – e em habitação sejam 
excluídos do cálculo de endividamento dos entes da 
Federação para efeito dos limites definidos na Lei nº 
9.496, de 1997, e na Medida Provisória nº 2.185-35, 
de 24 de agosto de 2001.

Tais investimentos, além de todos os outros efei-
tos virtuosos que certamente trarão, especialmente na 
melhoria da saúde da população mais carente – o que 
terá repercussões fiscais também altamente positivas 
– induzirão a contratação de mão-de-obra urbana não-

especializada, exatamente aquela que é a maior vítima 
do desemprego em nosso País.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consolida-
ção, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade dos 
Estados e do Distrito Federal.

 O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabeleci-
do no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado 
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior 
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das 
seguintes obrigações: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 6o-A. Poderão, também, ser deduzidos das 
prestações os valores efetivamente desembolsados 
pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato 
de refinanciamento e a data do início de sua eficácia, 
referentes ao pagamento de dívidas objeto do refi-
nanciamento previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.814 de 1999).

 I – dívidas refinanciadas com base na Lei no 
7.976, de 20 de dezembro de 1989;

 II – dívida externa contratada até 30 de setem-
bro de 1991;

 III – dívidas refinanciadas com base no art. 58 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei no 
8.620, de 5 de janeiro de 1993;

 IV – dívidas parceladas junto ao Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja formalização 
tenha ocorrido até 31 de março de 1996;

 V – comissão do agente, incidente sobre o pa-
gamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de 
5 de novembro de 1993;

 VI – dívida relativa ao crédito imobiliário refinan-
ciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetiva-
mente assumido pelo estado, deduzidas as receitas 
auferidas com essas operações.

 VII – dívidas de que tratam os incisos I e II, de 
entidades da Administração indireta, que sejam for-
malmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro 
de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, 
de 2001)

 VIII – de instituições financeiras estaduais para 
com o Banco Central do Brasil, que sejam formalmente 
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assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998. (Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas 
referentes a principal, juros e demais encargos das 
operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993, rea-
lizadas no mês, excetuada comissão do agente.

 § 2o Os valores que ultrapassarem o limite terão 
seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os 
encargos financeiros dos contratos de refinanciamen-
to, para o momento em que os serviços das mesmas 
dívidas comprometer valor inferior ao limite.

 § 3o O limite de comprometimento estabelecido 
na forma deste artigo será mantido até que os valo-
res postergados na forma do parágrafo anterior este-
jam totalmente liquidados e a dívida financeira total 
da unidade da Federação seja igual ou inferior a sua 
RLR anual. 

 § 3o O limite de comprometimento estabelecido 
na forma deste artigo, a partir de 1o de junho de 1999, 
será mantido até que os valores postergados na forma 
do § 2o estejam totalmente liquidados. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 4o Estabelecido nos contratos de refinancia-
mento o limite de comprometimento, este não poderá 
ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não 
estejam relacionadas no caput deste artigo.

 § 5o Eventual saldo devedor resultante da aplica-
ção do disposto neste artigo poderá ser renegociado 
nas mesmas condições previstas nesta Lei, em até 120 
(cento e vinte) meses, a partir do vencimento da última 
prestação do contrato de refinanciamento.

 § 6o No caso do parágrafo anterior, as prestações 
não poderão ser inferiores ao valor da última prestação 
do refinanciamento.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185-35, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Estabelece critérios para a consoli-
dação, a assunção e o refinanciamento, 
pela União, da dívida pública mobiliária e 
outras que especifica, de responsabilidade 
dos Municípios.

 O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................

Art. 8o O contrato de refinanciamento de dívidas 
deverá prever que o Município: 

 I – somente poderá emitir novos títulos da dívida 
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a 
integral liquidação da dívida objeto do refinanciamento 
previsto nesta Medida Provisória; e

 II – somente poderá contrair novas dívidas, in-
clusive operações de Antecipação de Receita Orça-
mentária, se a dívida financeira total do Município for 
inferior à sua RLR anual.

Parágrafo único. Excluem-se das vedações a que 
se refere o inciso II:

 I – a contratação de operações de crédito insti-
tuídas por programas federais, destinadas à moderni-
zação e ao aparelhamento da máquina administrativa 
dos Municípios;

 II – os empréstimos ou financiamentos junto a 
organismos financeiros multilaterais e a instituições de 
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros, 
que tenham avaliação positiva da agência financiadora, 
e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, desde que contratados dentro do 
prazo de três anos contados de 30 de junho de 1999 
e destinados exclusivamente à complementação de 
programas em andamento.(Vide Medida Provisória nº 
75, de 24.10.2002) (Vide Medida Provisória nº 94, de 
26.12.2002) (Vide Lei nº 10.690, de 16.6.2003)

 § 1o Excluem-se das vedações a que se refere 
o inciso II do caput deste artigo: (Redação dada pela 
Lei nº 11.131, de 2005)

 I – a contratação de operações de crédito insti-
tuídas por programas federais, destinadas à moderni-
zação e ao aparelhamento da máquina administrativa 
dos Municípios; (Redação dada pela Lei nº 11.131, 
de 2005)

 II – os empréstimos ou financiamentos em or-
ganismos financeiros multilaterais e em instituições 
de fomento e cooperação ligadas a governos estran-
geiros que tenham avaliação positiva da agência fi-
nanciadora, no Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e na Caixa Econômica 
Federal, desde que contratados dentro do prazo de 7 
(sete) anos contados de 30 de junho de 1999 e des-
tinados exclusivamente à complementação de pro-
gramas em andamento; e (Redação dada pela Lei nº 
11.131, de 2005)

 II – os empréstimos ou financiamentos em orga-
nismos financeiros multilaterais e em instituições de 
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros 
que tenham avaliação positiva da agência financiadora, 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde 
que contratados no prazo de 9 (nove) anos contados a 
partir de 30 de junho de 1999 e destinados exclusiva-
mente à complementação de programas em andamento; 
(Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007)

 II – os empréstimos ou financiamentos em or-
ganismos financeiros multilaterais e em instituições 
de fomento e cooperação ligadas a governos estran-
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geiros que tenham avaliação positiva da agência fi-
nanciadora, no Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e na Caixa Econômica 
Federal, desde que contratados no prazo de 2 (dois) 
anos contado a partir da publicação da Lei de conver-
são da Medida Provisória no 445, de 6 de novembro 
de 2008, e destinados exclusivamente à complemen-
tação de programas em andamento; (Redação dada 
pela Lei nº 11.922, de 2009)

 III – as operações de crédito destinadas à im-
plantação de projeto de melhoria em sistemas de ilu-
minação pública, no âmbito do Programa Nacional de 
Iluminação Pública Eficiente – Reluz. (Incluído pela Lei 
nº 11.131, de 2005)

 IV – as operações de crédito destinadas ao fi-
nanciamento de infraestrutura para a realização da 
Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho 
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 496, de 2010).

IV – as operações de crédito destinadas ao fi-
nanciamento de infraestrutura para a realização da 
Copa do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conse-
lho Monetário Nacional; (Redação dada pela Lei nº 
12.348, de 2010)

 V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.348, de 
2010)

 § 2o Os efeitos da exclusão a que se refere o 
inciso III do § 1o deste artigo retroagem a 29 de junho 
de 2000. (Incluído pela Lei nº 11.131, de 2005)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2011

Dá nova redação ao inciso VII do art. 12 
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que altera a legislação do imposto de renda 
da pessoa física e dá outras providências, 
para prorrogar a dedução no imposto de 
renda das pessoas físicas das contribuições 
previdenciárias do empregado doméstico 
até o exercício de 2018.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250, de 

26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
VII – até o exercício de 2018, ano-calen-

dário de 2017, a contribuição patronal paga à 

Previdência Social pelo empregador domés-
tico incidente sobre o valor da remuneração 
do empregado;

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

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

Justificação

O contribuinte que atualmente deduz na declara-
ção de ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física 
as despesas equivalentes à contribuição para a Previ-
dência Social de seu empregado doméstico, somente 
poderá contar com esse benefício até a declaração 
do próximo ano. Isso por que a Lei 11.324, de 19 de 
julho de 2006, que autorizou o desconto, alterando a 
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabeleceu 
o prazo máximo para o desconto até o exercício de 
2012, ano-calendário de 2011.

A possibilidade de abater a contribuição patro-
nal do INSS tem uma forte função social, pois ela foi 
introduzida na legislação do imposto de renda como 
uma forma de estimular a formalização do trabalho 
doméstico. 

Além disso, ao formalizar a relação de trabalho 
com o empregado doméstico o empregador esta for-
talecendo a segurança jurídica para ambas as partes, 
diminuindo, assim, a demanda na justiça do trabalho. 

Por outro lado, o governo também ganha, pois 
a Previdência Social acaba arrecadando mais, o que 
contribui para o equilíbrio de suas contas. 

A atual lei prevê o desconto equivalente a até 
12% sobre o salário mínimo (incluindo o 13º salário), 
mesmo que o empregado receba um valor mensal 
superior. Para se ter uma ideia, hoje, para um salário 
mínimo de R$ 510,00, pode-se deduzir R$ 810,60. 
Parece pouco, mas a estimativa da renúncia fiscal do 
governo em função desse desconto é da ordem de 
R$ 500 milhões.

Ora, o que pretendemos com a presente proposta 
nada mais é do que prorrogar uma regra que já está 
consolidada, tanto pelos empregadores domésticos 
como pelo governo. Já há um equilíbrio das contas 
públicas entre a arrecadação e a renúncia fiscal. Além 
disso, o mais importante é a formalização do empre-
go dando dignidade, proteção e garantindo o futuro 
de milhares de empregados domésticos. Essa é uma 
conta onde todos ganham, por isso é fundamental e 
urgente que possamos estender a norma, pelo menos 
pelo mesmo prazo com que inicialmente ela foi criada, 
ou seja, mais 6 anos.

Assim, propomos uma dilatação do prazo, que 
expirará em 2012, para que o empregador doméstico, 
pessoa física, possa deduzir parte das obrigações 
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patronais com o INSS até o exercício de 2018, ano-
calendário de 2017.

Pelas razões acima expostas, esperamos contar 
com o apoio dos nobres colegas para que possamos 
aprovar o mais rápido possível essa proposição. – Se-
nador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Mensagem de veto
Texto compilado
Regulamento 

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996 o im-
posto de renda das pessoas físicas será determinado 
segundo as normas da legislação vigente, com as al-
terações desta Lei. 
....................................................................................

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo 
anterior, poderão ser deduzidos:
....................................................................................

 VII – até o exercício de 2012, ano-calendário 
de 2011, a contribuição patronal paga à Previdência 
Social pelo empregador doméstico incidente sobre o 
valor da remuneração do empregado. (Incluído pela 
Lei nº 11.324, de 2006) (Vide Medida provisória nº 
284, de 2006)
....................................................................................

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27-12-1995

LEI Nº 11.324, DE 19 DE JULHO DE 2006

Mensagem de veto 
Conversão da MPv nº 284, de 2006

 Altera dispositivos das Leis nos 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 
1991, e 5.859, de 11 de dezembro de 1972; 
e revoga dispositivo da Lei no 605, de 5 de 
janeiro de 1949.

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

Art. 1o O art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12.  ......................................................................  
....................................................................................  

VII – até o exercício de 2012, ano-calendário de 
2011, a contribuição patronal paga à Previdência Social 
pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da 
remuneração do empregado.
....................................................................................  

§ 3o A dedução de que trata o inciso VII do ca-
put deste artigo:

I – está limitada:
a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, 

inclusive no caso da declaração em conjunto;
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se 

referir a declaração;
II – aplica-se somente ao modelo completo de 

Declaração de Ajuste Anual;
III – não poderá exceder:
a) ao valor da contribuição patronal calculada so-

bre 1 (um) salário mínimo mensal, sobre o 13o (décimo 
terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de 
férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo;

b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 
11 desta Lei, deduzidos os valores de que tratam os 
incisos I a III do caput deste artigo;

IV – fica condicionada à comprovação da regu-
laridade do empregador doméstico perante o regime 
geral de previdência social quando se tratar de contri-
buinte individual.” (NR)
....................................................................................

Brasília, 19 de julho de 2006; 185o da Indepen-
dência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Guido Mantega – Luiz Marinho – Nelson 
Machado.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20-7-2006

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2011 

Altera o art. 12, VII, da Lei nº 9.250, de 
26 de dezembro de 1995, para estender até 
2018 a permissão para deduzir do imposto 
de renda da pessoa física o valor da con-
tribuição patronal, à Previdência Social, do 
empregador doméstico.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12.  ................................................  
 ..............................................................  
VII – até o exercício de 2018, ano-calen-

dário de 2017, a contribuição patronal paga à 
Previdência Social pelo empregador domés-
tico incidente sobre o valor da remuneração 
do empregado.

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

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

Justificação

A permissão para deduzir, do valor do imposto 
de renda a pagar, a contribuição patronal incidente 
sobre o salário de empregado doméstico gerou, nos 
últimos quatro anos, enorme benefício social, na me-
dida em que proporcionou incentivo à formalização 
das relações trabalhistas de milhares e milhares de 
pessoas.

Bastaria, para compensar largamente a renún-
cia de receita, considerar as pessoas que ganharam 
visibilidade social e reconhecimento de sua condição 
de trabalhador e cidadão, saindo da marginalidade so-
cial. Fora de qualquer dúvida, é inestimável o ganho de 
auto-estima e de sentimento de participação na vida 
social e econômica.

No entanto, a formalização dessas pessoas, geral-
mente situadas nos estratos mais baixos da sociedade, 
representou, sobretudo, o pleno acesso aos direitos 
assegurados no campo trabalhista, e pleno acesso aos 
benefícios da Previdência Social.

O benefício é temporário, mas seu efeito educa-
tivo é duradouro. Empregado doméstico formalizado 
em razão do incentivo permanecerá formalizado mes-
mo depois. O empregador doméstico que, por força 
do incentivo, aderir à formalização de seus emprega-
dos dificilmente voltará à marginalidade, até porque a 
conscientização da massa de trabalhadores é outro 
resultado certo.

Entretanto, o período de validade do benefício, 
entre 2007 e 2012, é muito curto para a extração de 
todas as suas vantagens. A prematura interrupção 
poderá causar a reversão dos bons resultados já 
obtidos.

Por isso, com este projeto, propomos a prorro-
gação do benefício por mais seis anos, até 2018, ano 
base 2017, com a certeza de que não faltará o apoio 
dos ilustres pares.

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Mensagem de veto
Texto compilado
Regulamento

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei: 
....................................................................................

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo 
anterior, poderão ser deduzidos:
 ...................................................................................

 VII – até o exercício de 2012, ano-calendário 
de 2011, a contribuição patronal paga à Previdência 
Social pelo empregador doméstico incidente sobre o 
valor da remuneração do empregado. (Incluído pela 
Lei nº 11.324, de 2006) (Vide Medida provisória nº 
284, de 2006)

 § 1º  ...................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 80, DE 2011

Susta o inciso X do artigo 2º, o inciso 
II do artigo 35 do Decreto nº 6.620, de 29 
de outubro de 2008, que dispõe sobre po-
líticas e diretrizes para o desenvolvimento 
e o fomento do setor de portos e terminais 
portuários de competência da Secretaria 
Especial de Portos da Presidência da Re-
pública, disciplina a concessão de portos, 
o arrendamento e a autorização de insta-
lações portuárias marítimas, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º São sustados os efeitos do inciso X do ar-

tigo 2º e do inciso II do artigo 35 do Decreto nº 6.620, 
de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre políticas 
e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do 
setor de portos e terminais portuários de competên-
cia da Secretaria Especial de Portos da Presidência 
da República, disciplina a concessão de portos, o ar-
rendamento e a autorização de instalações portuárias 
marítimas, e dá outras providências.

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

Ao conceituar Carga de Terceiros, o Decreto nº 
6.620/08 estabelece que: “Carga de Terceiros – aquela 
compatível com as características técnicas da infra-
estrutura e da superestrutura do terminal autorizado, 
tendo as mesmas características de armazenamento e 
movimentação, e a mesma natureza da carga própria 
autorizada que justificou técnica e economicamente o 
pedido de instalação do terminal privativo, e cuja ope-
ração seja eventual e subsidiária.”

Já a Lei nº 8.630/1993 (Lei dos Portos) assegura 
ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, 
melhorar, e explorar instalação portuária de uso priva-
tivo misto para movimentação de carga própria e de 
terceiros. Verifica-se que o texto da lei não é restritivo, 
não estabelece qualquer limitação ou proporcionalidade 
entre as cargas. Temos, portanto, uma Lei garantidora 
e um Decreto cerceador.

Com a simples leitura comparada da Lei dos Por-
tos e do Decreto nº 6.620, pode-se verificar que um di-
reito assegurado por lei foi totalmente desconsiderado 
por um decreto, instrumento que deve ao regulamen-
tar uma lei garantir o pleno exercício dos direitos nela 
assegurados. Neste caso, ocorreu total inversão da 
hierarquia das normas. Publicou-se um Decreto que, 
com dispositivos que adentram a esfera da ilegalidade, 
representa um retrocesso para o programa de moder-
nização dos portos, instala a insegurança jurídica em 
um segmento onde os investimentos necessários são 
significativos, desestimula os investidores, representa 
um prêmio àqueles que não desejam concorrência no 
mercado e provoca um aprofundamento do apagão 
portuário que já não é previsão para o futuro e sim 
uma realidade.

Efetivamente, garantir a aplicação da Lei dos 
Portos é fundamental para que novos portos sejam 
construídos com aporte de recursos oriundos da ini-
ciativa privada, visto que o Poder Público não conta 
com a capacidade de investimento na velocidade que 
o setor requer. –  Senadora Kátia Abreu.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008

....................................................................................
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:

....................................................................................
X – Carga de Terceiros – aquela compatível com 

as características técnicas da infra-estrutura e da su-
perestrutura do terminal autorizado, tendo as mesmas 
características de armazenamento e movimentação, 
e a mesma natureza da carga própria autorizada que 
justificou técnica e economicamente o pedido de ins-

talação do terminal privativo, e cuja operação seja 
eventual e subsidiária.
....................................................................................

Art. 35. As instalações portuárias de uso privati-
vo destinam-se à realização das seguintes atividades 
portuárias:
....................................................................................

II – movimentação preponderante de carga pró-
pria e, em caráter subsidiário e eventual, de terceiros, 
em terminal portuário de uso misto;
....................................................................................

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

....................................................................................
Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito 

de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e 
explorar instalação portuária, dependendo:

I – de contrato de arrendamento, celebrado com 
a União no caso de exploração direta, ou com sua 
concessionária, sempre através de licitação, quando 
localizada dentro dos limites da área do porto orga-
nizado;

II – de autorização do órgão competente, quando 
se tratar de Instalação Portuária Pública de Pequeno 
Porte, de Estação de Transbordo de Cargas ou de 
terminal de uso privativo, desde que fora da área do 
porto organizado, ou quando o interessado for titular 
do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro 
da área do porto organizado.

§ 1° A celebração do contrato e a autorização a 
que se referem os incisos I e II deste artigo devem ser 
precedidas de consulta à autoridade aduaneira e ao 
poder público municipal e de aprovação do Relatório 
de Impacto sobre o Meio Ambiente (Rima).

§ 2° A exploração da instalação portuária de 
que trata este artigo far-se-á sob uma das seguintes 
modalidades:

I – uso público;
II – uso privativo:
a) exclusivo, para movimentação de carga pró-

pria;
b) misto, para movimentação de carga própria 

e de terceiros”.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 6, DE 2011

Acrescenta Capítulo à Resolução do 
Senado nº 20 de 1993 (Código de Ética e 
Decoro Parlamentar).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º. A Resolução do Senado nº 20, de 1993, 

passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo, renu-
merando-se o atual Capítulo VIII e os atuais arts. 26, 
27 e 28:

“CAPÍTULO VIII
Do Comitê de Defesa da Mulher Contra 

Assédio Moral ou Sexual
Art. 26. O Comitê de Defesa da Mulher 

contra Assédio Moral ou Sexual será constituí-
do por três Senadoras, indicadas para mandato 
de dois anos, permitida a recondução por uma 
única vez e por igual período.

Art. 27. No início da primeira e da tercei-
ra sessão legislativa de cada legislatura, os 
nomes das Senadoras candidatas a integrar 
o Comitê serão submetidos pelas Lideranças 
Partidárias à Mesa, que fará a escolha.

Art. 28. Compete ao Comitê receber de-
núncias de servidoras efetivas, comissionadas 
e terceirizadas do Senado Federal contra as-
sédio moral ou sexual.

§ 1º Recebida a denúncia, se as queixas 
forem bem fundamentadas, o Comitê providen-
ciará relatório contendo todos os fatos narra-
dos, que será encaminhado ao Conselho de 
Ética, para abertura de processo. 

§ 2º Não havendo fundados motivos para 
abertura de processo, o relatório será encami-
nhado ao arquivo.

§ 3º A servidora que prestar denúncias 
perante o Comitê terá sua identidade preser-
vada, no caso de não abertura de processo, e 
receberá garantias quanto a seu cargo, função 
ou emprego no Senado Federal.”

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

Justificação

O nosso projeto de resolução objetiva contribuir 
para a valorização do papel da mulher em nossa so-
ciedade, cuja imagem muitas vezes é combalida por 
atitudes humilhantes, como é o caso do assédio moral 
ou sexual no local de trabalho.

Ainda é comum em nossos dias, não obstante 
as políticas públicas que buscam enaltecer o traba-

lho e a missão das mulheres, o pouco respeito que 
alguns demonstram para com a condição feminina. 
Assim é o caso do assédio moral, em que muitas tra-
balhadoras são expostas a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho. Por sua vez, o assédio sexual é 
uma das formas mais degradantes da demonstração 
de tal desrespeito, e todos os esforços legais devem 
ser feitos para o seu combate, sobretudo dentro de 
nossas instituições.

A nossa ideia aqui concretizada na forma de pro-
jeto de resolução não se inspira em nenhum caso con-
creto. Antes, tem por meta chamar a atenção para um 
problema real, presente em nosso dia a dia em todos 
os locais do Brasil. A proposta, se transformada em 
norma legal, levará o Senado Federal a figurar como 
modelo a ser seguido por todos os outros parlamen-
tos brasileiros, nos Estados e Municípios, inspirando 
a criação de comitês semelhantes, com o propósito de 
defender a mulher e destacar seu valor.

Pensamos que a verdadeira evolução do ser hu-
mano exige a valorização do papel da mulher como 
trabalhadora, ao lado das outras funções que lhe são 
confiadas. Esse o nosso objetivo, expresso na propo-
sição que ora apresentamos e desejamos ver acolhida 
pelos ilustres Pares.

Sala das Sessões, – Senadora Gleisi Hoff-
mann.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 20, DE 1993

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

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 26. O Orçamento Anual do Senado consig-
nará dotação específica, com os recursos necessários 
à publicação das Declarações Obrigatórias previstas 
no art. 6º. 

Art. 26-A. Se necessário, o Presidente, por delibe-
ração do Conselho, prorrogará, por prazo determinado, 
a investigação e o julgamento da representação ou da 
denúncia. (Incluído pela Resolução n.º 25, de 2008)

Art. 26-B. Aplicar-se-ão, subsidiariamente, ao 
processo disciplinar parlamentar, a Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999 (Lei de Processo Administrativo), o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal),e a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), no que for cabível. 
(Incluído pela Resolução n.º 25, de 2008)

Art. 27. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Art. 28. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para re-
cebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 
6, de 2011, que acaba de ser lido, nos termos do art. 
235, II, a, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do 
Tribunal de Contas da União:

– nº 28, de 2011 (nº 154/2011, na origem), que en-
caminha cópia do Acórdão nº 366/2011-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 52/2009, do 
Senado Federal (TC 029.600/2009-5); e

– nº 29, de 2011 (nº 156/2011, na origem), que en-
caminha cópia do Acórdão nº 367/2011-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 44/2009, 
do Senado Federal (TC 029.607/2009-6).

São os seguintes os Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Os Avisos nºs 28 e 29, de 2011, vão à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 30, de 2011 (nº 
161/2011, na origem), do Tribunal de Contas da União, 

que encaminha cópia do Acórdão nº 393/2011-TCU, 

bem como do relatório e do voto que o fundamentam, 

referente à auditoria operacional realizada na Caixa 

Econômica Federal (TC 031.356/2007-5).

É o seguinte o Aviso:

67ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05347 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



05348 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201169ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05349 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



05350 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201171ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05351 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



05352 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201173ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05353 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



05354 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201175ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05355 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



05356 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201177ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05357 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



05358 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201179ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05359 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



05360 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201181ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05361 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



05362 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201183ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05363 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



05364 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05365 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



05366 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201187ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05367 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



05368 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201189ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05369 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



05370 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 201191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05371 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



05372 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – O Aviso nº 30, de 2011, vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/6, de 2011 
(nº 12/2011, na origem), do Supremo Tribunal Fede-
ral, que encaminha, para os fins previstos no art. 52, 
inciso X, da Constituição Federal, cópia do Parecer 
da Procuradoria-Geral da República, da certidão de 
trânsito em julgado e do inteiro teor do acórdão profe-

rido por aquela Corte, nos autos do Habeas Corpus nº 
97.256, que declarou incidentalmente a inconstitucio-
nalidade da expressão: vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos, constante do § 4º do artigo 33, 
e da expressão: vedada a conversão de suas penas 
em restritivas de direitos, constante do artigo 44, da 
Lei nº 11.343, de 2006 (impossibilidade de conversão 
da pena privativa de liberdade em pena restritiva de 
direitos para os casos de tráfico de drogas).

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/7, de 2011 

(s/nº/2011, na origem), da Empresa Jornalística Jornal 
Cidade de Rio Claro Ltda., comunicando, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 10.610, de 2002, a composição do 
controle societário da referida empresa.

É o seguinte o Ofício:

DECLARAÇÃO
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência designa o Senador João Vicente 
Claudino, como membro titular, para integrar a Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – 
CMMC, em vaga destinada a Partido Trabalhista Bra-
sileiro, de conformidade com o Ofício OF. Nº 055/2011/
GLPTB, da Liderança do PTB, no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 55/2011/GLPTB

Brasília, 1º de março de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício nº 

69/2011-CN, comunico a Vossa Excelência que indico, 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Senador 
João Vicente Claudino para integrar a Comissão Mis-
ta Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, 
como membro titular.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – A Presidência designa o Senador Mozarildo 
Cavalcanti para integrar, como titular, a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos ter-
mos do Ofício nº 058/2011 GLPTB, encaminhado pela 
Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 58/2011/GLPTB

Brasília, 1º de março de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar a Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação – CDH, como 
membro titular.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, com base no 

art. 86 do RISF, declino da indicação da Liderança do 
PMDB para compor as seguintes Comissões:

1. Comissão de Assuntos Sociais – CAS, como mem-
bro Titular;

2. Comissão de Direitos Humanos e Legislativos Par-
ticipativa – CDH, como membro Titular;

3. Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
– CDR, como membro Suplente;

4. Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, 
como membro Suplente.

Brasília, 1º de março de 2011. – Jarbas Vascon-
celos, Senador da República. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – A Comunicação que acaba de ser lida vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Há oradores inscritos... 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, peço que V. Exª me inscreva para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pois não, Senador. V. Exª vai ser inscrito para 
uma comunicação inadiável.

Também inscrevo a Senadora Vanessa Grazziotin 
para fazer uso da palavra por cinco minutos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, que tem 10 minutos 
para seguir com a sua exposição.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Blairo Maggi, que preside 
esta sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores, 
é realmente um trabalho difícil procurar combater a 
corrupção neste País. Primeiro, porque os corruptos 
se valem de vários mecanismos para se livrar de se-
rem pegos, principalmente quando estão no poder. É 
o caso do Governador do meu Estado. 

Em junho do ano passado, um funcionário da Se-
cretaria de Saúde, indignado de tanto ver corrupção na 
área de medicamentos, resolveu fotografar, filmar, do-
cumentar e denunciar a prática criminosa de compra de 
medicamentos com prazo próximo de vencer e, depois, 
o descarte desses medicamentos, para sucessivas com-
pras sem licitação, com preços superfaturados.

Na época, o Deputado Estadual Flamarion Por-
tela e depois eu, aqui, no Senado, denunciamos esse 
crime. O Governador se saiu, como costumam fazer 
os corruptos, dizendo: “Ah! Isso é jogada política”. Era 
junho, começo da campanha eleitoral, as convenções... 
Já estava delineado o quadro político. Então, tentou-
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se desqualificar a denúncia, porque era apenas uma 
jogada eleitoral. 

Pois bem, a Polícia Civil do Estado, de posse do 
material encaminhado pelo funcionário que denunciou, 
Senador Blairo Maggi, constatou a autenticidade da do-
cumentação e deu andamento ao inquérito. Só que, em 
determinado momento, recebeu ordens superiores para 
abafar o caso. Acontece que, com as denúncias feitas 
pelo Deputado Estadual Flamarion Portela e por mim, a 
Polícia Federal entrou na investigação, e no dia 1º de se-
tembro – o fato inicial foi em junho – passou a investigar 
o descarte de medicamentos no aterro sanitário do meu 
Estado. É farta a documentação e as fotografias sobre 
esse escândalo. Inclusive, na época, 1º de setembro, eu 
disse que ia acompanhar de perto essas investigações.

Pois bem, o Governador continuou querendo des-
qualificar a denúncia, mas a Polícia Federal foi ao aterro 
sanitário, fez a perícia, constatou o fato e aí, quando 
estava próximo de fazer uma operação para prender 
as pessoas envolvidas com a questão, o Governador 
resolveu – já agora em fevereiro – fazer um jogo de 
cena e deu uma coletiva à imprensa dizendo que estava 
determinando um monte de providências na Secretaria 
de Saúde para desbaratar esse esquema.

Ora, ele tinha dito em julho que era uma jogada 
política! Quando viu que tudo tinha sido comprovado, 
fez esse jogo de cena. Ele evitou, abortou realmente a 
operação da Polícia Federal porque ele fez esse jogo 
de cena dizendo que a Polícia Civil estava cuidando. 
Mas, Senador Blairo Maggi, anteontem, o Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado apresentou 
um parecer de 34 páginas, em que diz claramente que 
não só houve superfaturamento como também roubo 
de cerca de R$30 milhões na saúde do meu Estado. 

Vejam bem, roubar – eu sempre repito isto – é 
crime em qualquer área, mas roubar na saúde é um 
crime hediondo. É como roubar a oportunidade de as 
pessoas terem uma vida. Até a vida, imaginem uma 
vida sadia! Fizeram da compra e do uso de medica-
mentos um mecanismo para roubar. 

O Tribunal de Contas do Estado chegou a cons-
tatar que alguns medicamentos eram comprados com 
superfaturamento de mil por cento. Suponhamos: um 
medicamento que custasse R$10,00 passava a cus-
tar R$10 mil. 

Então, é um absurdo que essas coisas acon-
teçam! É verdade que acontece no Brasil todo, mas 
acontecer no meu Estado, que é o Estado que tem a 
menor população do País, e que, proporcionalmente, 
recebe, portanto, mais dinheiro para a saúde do que 
muitos Estados grandes! E que se tenha montado uma 
quadrilha, comandada pelo Governador, é lógico...

Agora, o Governador, a mando do Tribunal de Con-
tas do Estado, afastou os funcionários da comissão de 
licitação e de outros órgãos responsáveis pela compra. 

Ora, agora vão querer dizer que esses funcionários, 
coitados, são os responsáveis pelo roubo. Na verdade, 
se eles fizeram, fizeram cumprindo ordens, cumprindo 
um esquema que estava montado lá há muito tempo – 
aliás, com um agravamento terrível desde que o atual 
Governador assumiu o cargo. 

Então, está aqui: comprovado pelo Tribunal de 
Contas do Estado o roubo na Secretaria de Saúde do 
meu Estado, com um levantamento inicial de R$30 mi-
lhões. Trinta milhões de reais pode não ser muito para 
um Estado como São Paulo, mas, para o meu Estado, 
R$30 milhões é uma fortuna. 

Aliás, o jornalista Jessé Souza hoje publicou um 
artigo muito inteligente, que demonstra realmente a 
indignação que nós sentimos. O título do artigo dele 
é: “Mega-Sena da saúde e desratização”. Quer dizer, 
os ratos na saúde do meu Estado tomaram conta, 
porque rato, lógico, é sinônimo de ladrão. E o que se 
montou na Secretaria de Saúde no Estado de Roraima 
foi realmente uma ação de gangue, de uma quadrilha 
organizada para roubar. 

E isso foi em junho, durante a campanha eleito-
ral. Qual é, portanto, a finalidade desse dinheiro rou-
bado? Financiar a campanha do Governador e dos 
seus aliados.

E aqui quero chamar a atenção do Ministério Pú-
blico do Estado, pois não vejo uma ação mais firme do 
Ministério Público Estadual sobre essa questão. Sei o 
que está fazendo o Ministério Público Federal e sei o 
que está fazendo o Tribunal de Contas do Estado, mas 
não é possível que não haja uma ação enérgica das 
instituições do Estado, que não são instituições do Go-
vernador, desse Governador, que, aliás, já foi cassado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral, e está no cargo compro-
vadamente roubando. E nós vamos ficar pacificamente... 
Espero que, inclusive, haja uma ação para o afastamento 
desse Governador por improbidade administrativa. 

Mas esse caso não é o único, Senador Blairo. Um 
caso lá em Rorainópolis, um Município ao sul do Estado, 
está aqui também publicado no jornal: duas toneladas 
de remédio são encontradas no aterro sanitário. Quer 
dizer, virou moda comprar remédios, jogá-los fora e 
comprar os mesmos remédios sem licitação, como se 
fosse uma compra de emergência, com preços super-
faturados. Isso realmente não pode acontecer. 

E quero aqui dizer não que me sinto feliz por ver 
que isso foi constatado, mas sinto-me com a consci-
ência tranquila de ter feito o meu papel de fiscalizar a 
aplicação do dinheiro do povo, na medida em que o 
Tribunal de Contas do Estado reconhece, de maneira 
muito clara, o esquema fraudulento existente lá. 

E, mais ainda, quero dizer que o Ministério Público 
de Contas do Estado foi muito diligente. Tenho certeza 
de que, se ele aprofundar mais ainda, vai ver que o rom-
bo é maior do que R$30 milhões. Mas R$30 milhões já 
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foram constatados, e não vejo como é que se pode pre-
tender que um Governador cassado, corrupto, continue 
comandando um Estado que precisa tanto dos recursos 
públicos para dar assistência à saúde, melhorar a quali-
dade de vida das pessoas. Enquanto isso, esse dinheiro 
é desviado para campanhas políticas, para enriquecer 
um grupo de pessoas. Mas tenho certeza de que a jus-
tiça vai ser feita, porque, com esse laudo do Tribunal 
de Contas do Estado, não há mais o que inventar, não 
dá mais para o Governador dizer que é apenas jogada 
política, nem dá mais para ele dizer que estava desa-
tento e só agora acordou. Em junho do ano passado, 
o Deputado Estadual Flamarion Portela denunciou; eu 
denunciei aqui da tribuna; os jornais publicaram – estão 
aqui a Folha de S.Paulo e a Folha de Boa Vista –, e 

ele não fez nada. Agora, quer se sair de bom moço. Mas 
ele está comprometido até a medula.

Eu quero pedir, Senador Blairo, ao terminar, que 
V. Exª autorize a transcrição dos documentos a que fiz 
referência, porque lastreiam as palavras que eu disse 
aqui, porque não se trata de não gostar do Governa-
dor; trata-se de defender meu Estado. Mas, realmente, 
eu não gosto de corrupto, não. 

Muito obrigado a V. Exª.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Senador Mozarildo, o senhor será atendido na 
forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 17/2011 – GLDEM

Brasília, 28 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª que, 

tendo em vista a minha ausência às sessões plená-
rias dos dias 1, 2 e 3 de março de 2011, o Senador 
Demóstenes Torres responderá pela Liderança do 
Democratas, durante os dias supramencionados, nos 
trabalhos legislativos desta Casa.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido Democrático no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O ofício lido vai à publicação.

Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda, para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna 
neste dia, após uma belíssima sessão em homenagem 
às mulheres premiadas com o Bertha Lutz e ao seu Dia 
Internacional, abrindo o mês de março, praticamente 
agora não o dia, mas o mês das mulheres.

Quero registrar, na verdade, Sr. Presidente, a 
presença do Ministro da Saúde, Padilha, no nosso 
Estado, Ceará, que tem sofrido seguidamente com 
a presença da dengue, do mosquito da dengue, que 
tem feito sucessivamente vítimas em nosso Estado, 
ano a ano. 

É um trabalho muito bem feito, entre Governo 
Federal, Estado e município, que tem que se mate-
rializar, porque diz respeito à cultura do povo. O povo 
tem que compreender que precisa ajudar no comba-
te ao mosquito da dengue, porque ele é daquele tipo 
democrático, que atinge a todos, não escolhe apenas 
o pobre. Ele escolhe o rico, o pobre, o remediado, 
qualquer um.

O trabalho central, eu tenho observado, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, está ligado às ações 
preventivas, que são fundamentais. Às vezes, são coi-
sas simples, como limpar a caixa d’água, fechar a caixa 
d’água da nossa casa. Isso foi dito pelo nosso Ministro 
Padilha, foi dito pelo nosso Secretário de Saúde, Arruda 
Bastos, no Estado do Ceará. Tivemos a presença do 
prefeito em exercício da cidade, que é o Presidente da 

Câmara e está exercendo a função de prefeito, devido 
ao afastamento da prefeita no momento. Todos esses 
agentes públicos estão convencidos, empenhados, 
mas nós precisamos ir além. 

Além de mobilizar a população, além de con-
vencê-la a adotar hábitos de prevenção e de caráter 
público, porque limpar a própria caixa d’água, tapá-la, 
fechá-la, significa contribuir com todos e não só com 
a prevenção para si – é para toda a cidade, para todo 
o Estado – é preciso ir além. 

Isso significa que temos de colocar o assunto na 
ordem do dia do Congresso Nacional. Dentro do deba-
te sobre os rumos do Brasil, nós temos de incluir uma 
questão chave, que se chama saneamento ambiental, 
que trata da drenagem do esgotamento sanitário, dos 
lixões espalhados pelas cidades brasileiras. Então, 
este conjunto, como tratar resíduos sólidos, como tra-
tar o esgoto, como tratar o lixo urbano, a dragagem, 
os mananciais, como atuar nesse cenário das grandes 
cidades, das regiões metropolitanas, das médias e pe-
quenas cidades brasileiras, é um esforço coletivo. 

Lembro, mais uma vez, de um pequeno livreto, 
meu caro Presidente, já como algo sintético para que 
todos possam compreender os desafios do Brasil, de 
um grande economista, Celso Furtado. 

Em seu texto O Longo Amanhecer, ele se re-
fere ao desenvolvimento do Brasil, trata das questões 
fundiária rural e macroeconômica, depois desce para 
questões que ele considera que podem contribuir mui-
to para o nosso País. E ele diz: “Temos que fazer mais 
habitações, temos que fazer mais transporte público, 
mas temos que fazer saneamento básico”. Isso, ao 
mesmo tempo, economiza na área da saúde e gera 
progresso e desenvolvimento. 

Ao lado desse debate, nós temos que ter sufi-
ciente coragem para criar as condições no Congresso 
Nacional que permitam ao setor de saúde no Brasil que 
recomponha minimamente aquilo que era previsão du-
rante o ano de 2007 e que nós perdemos por uma de-
cisão do Senado brasileiro. Por um voto, Sr. Presidente, 
nós deixamos de ter uma quantia próxima de R$200 
bilhões nos quatro anos seguintes. Eram os recursos 
da CPMF, um tributo de alíquota pequena, quase irrisó-
ria, mas que causou uma comoção em determinados 
setores da atividade econômica no País.

Eu sou daqueles que acreditam que, para cum-
prir essa missão de pegar o saneamento ambiental, 
de cuidar dos lixões, do esgotamento sanitário, das 
dragagens urbanas, de obra de grande envergadura 
no nosso País, que tem interface direta com a saúde, 
nós precisamos retomar esse debate. Nós perdemos 
R$200 bilhões aqui, exatamente nesta Casa, por um 
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voto apenas nós deixamos de ter R$200 bilhões. Sr. 
Presidente, vou concluir.

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Foi retirado (fora do microfone), Sr. Presidente, por um 
voto, algo aproximado de R$220 bilhões da saúde pú-
blica brasileira. É um ato, podemos dizer, quase crimi-
noso contra as pessoas mais carentes, contra os mais 
pobres e contra as possibilidades de desenvolvimento 
nessa área tão especial no nosso País.

Por isso, quero congratular-me com o circuito 
que realiza o Ministro Padilha, buscando os Secretá-
rios de Saúde estaduais, os Secretários municipais, 
mobilizando a sociedade, empresários, lideranças 
comunitárias e sindicais e os trabalhadores, para que 
todos se envolvam no sentido de combater as epide-
mias que grassam pelo Brasil, o que só é possível com 
consciência coletiva. Não é só o Ministro, não é só o 
Secretário, é uma consciência de todos para que pos-
samos conquistar esse direito de ter uma saúde pública 
adequada às necessidades do nosso povo.

Registro, Sr. Presidente, a passagem do nosso 
Ministro no Estado do Ceará, que recebo como um fator 
a mais de motivação para que o nosso Estado esteja 
com o Governador do Estado, a Prefeita de Fortaleza, 
todos os Prefeitos municipais e todos os Secretários 
de Saúde e população envolvidos no combate a esse 
mosquito tão pernicioso que é o mosquito da dengue. 
Iremos encontrar também nesse campo solução para 
uma questão tão grave como é a epidemia de dengue 
em nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço ao Senador Inácio Arruda, que traz a 
esta Casa um tema tão importante e tão atual, porque, 
no período agora das chuvas, a gente vê o quanto a 
dengue sacrifica todos aqueles que vivem nas cida-
des brasileiras.

Entre os oradores inscritos, convido o Senador 
Paulo Paim a usar da tribuna. Logo em seguida, cha-
mo o Líder do PT, Humberto Costa, para seu pronun-
ciamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero de pronto deixar registrado, nos Anais 
da Casa, um boletim editado pelo Ministério da Previ-
dência, Previdência em Questão, de 28 de fevereiro de 
2011, que diz: “Previdência urbana registra superávit 
de R$14,9 bilhões, em 2010”.

Fico feliz, Sr. Presidente, porque, quando digo que 
a Previdência brasileira, a contributiva de empregado 
e de empregador, é superavitária, muitas vezes sou 

acusado de faltar com a verdade. Agora o Ministério da 
Previdência, e não é a primeira vez, o Presidente Lula 
já tinha dito isso – têm que acabar com esse discurso 
de dizer que a Previdência urbana é deficitária: “Pre-
vidência urbana registra superávit [repito] de R$14,9 
bilhões, em 2010. Receita no acumulado do ano che-
gou a R$212,6 bilhões”.

Estou falando disso, Sr. Presidente, porque to-
dos sabem da minha luta, nos últimos onze anos, em 
relação ao fator previdenciário. Quem pega o fator 
previdenciário são os trabalhadores da Previdência 
urbana ou celetistas, aqueles que contribuem religio-
samente: o trabalhador em torno de 11% e o empre-
gador com 20%.

Esse é mais um argumento que eu deixo aqui 
registrado na linha de construirmos, como dialoguei 
com a nossa Presidente Dilma, uma alternativa ao fator 
previdenciário e termos também uma política de valo-
rização dos benefícios dos aposentados e pensionis-
tas. Deixo aqui esse boletim da Previdência, chamado 
Previdência em Questão, 88 anos.

Quero também, Sr. Presidente, dizer que hoje, 
pela manhã, por estar numa série de atividades, eu não 
pude participar da emocionante sessão que tivemos 
aqui, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
realizada pelo Congresso.

Quero enfatizar, Sr. Presidente, duas questões 
rápidas: primeiro, gostaria muito que a Senadora Serys 
Slhessarenko, que durante oito anos liderou a nós todos 
aqui, no Congresso, na questão da mulher – refiro-me 
ao Senado –, inclusive coordenando a apresentação 
todo ano do Diploma Bertha Lutz, fosse homenageada 
no próximo ano. Entrarei com pedido junto à comissão, 
para que essa Senadora receba, no próximo ano, essa 
homenagem, o Prêmio Bertha Lutz – ela, que trabalhou 
tanto, tanto nessa área!

Cumprimento-a, Senadora Gleisi, não porque 
V. Exª está no plenário. Está aqui, por escrito, a sua 
iniciativa de que o Diploma Bertha Lutz seja também 
garantido a nossa Presidenta da República, conforme 
encaminhamento já feito por V. Exª à Presidenta Dilma, 
primeira mulher a chegar à Presidência do nosso País, 
que orgulha a todos nós.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que eu 
não poderia deixar de, nesta tarde, dar continuidade 
à sessão bonita a que assisti em parte pela manhã. 
Quero aqui, no dia de hoje, deixar meu abraço cari-
nhoso a nossa Presidenta da República e às Minis-
tras Tereza Campello, responsável pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Izabella 
Teixeira, que cuida da pasta do Meio Ambiente; Miriam 
Belchior, que está à frente do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão; Ideli Salvatti, Senado-
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ra que foi Líder da nossa bancada aqui durante um 
longo período, responsável pelo Ministério da Pes-
ca e Aquicultura; Anna Maria Buarque de Hollanda, 
que está no comando do Ministério da Cultura; Hele-
na Chagas, Ministra da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República; a minha querida 
amiga Maria do Rosário, que fez um brilhante pronun-
ciamento recentemente na ONU falando pelo Brasil, 
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, também 
da Presidência da República; um abraço também a 
Luiza Helena de Bairros, Ministra da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Pre-
sidência da República; meu abraço também a Iriny 
Lopes, Ministra da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, da Presidência da República.

Claro que eu gostaria de homenagear a todas as 
mulheres, inclusive às cinco que receberam o Prêmio 
Bertha Lutz, que já foram citadas durante toda a manhã, 
mas não posso deixar de citar também a nossa colega 
Parlamentar Senadora Marta Suplicy, que foi escolhida 
Vice-Presidente do Senado Federal. É a primeira vez 
que uma mulher assume a Primeira-Vice-Presidência 
do Senado Federal.

Repito, Srª Presidente, que vai ser com muito 
prazer que vou propor o nome da Senadora Serys 
Slhessarenko – que não está mais na Casa, optou 
por outra atividade – para ser agraciada com o prê-
mio Diploma Bertha Lutz. Faço isso, porque já dizia 
eu antes, ela liderou aqui no Senado, durante anos, 
o movimento das mulheres, principalmente no que se 
refere ao prêmio Bertha Lutz.

Sr. Presidente, só quero ainda dizer, concluindo a 
minha fala, que para nós é muito importante lembrar que 
a Organização das Nações Unidas Mulheres celebrou, 
no dia 24 de fevereiro, sua inauguração como entidade 
que, poderosa, impulsiona o debate da igualdade de 
gênero. Ninguém tem dúvida – e aí termino esta par-
te, Sr. Presidente – de dizer também que as mulheres 
são, infelizmente, muito discriminadas no mercado de 
trabalho, recebendo praticamente a metade, em média, 
do que recebe o homem na mesma função.

Eu, que falo tanto do fator previdenciário: as mu-
lheres são as mais atingidas pelo fator previdenciário, 
já que ele trabalha com a expectativa de vida – idade 
e tempo de contribuição – e a mulher tem uma expec-
tativa de vida maior, consequentemente, anos de vida 
maior, o tempo de contribuição do homem é 35 e dela 
30, quando se faz esse cálculo, devido ao fator, ela vai 
ter que trabalhar praticamente dez anos a mais, se não 
fosse o fator previdenciário. 

A mulher celetista ainda é discriminada em re-
lação à mulher servidora pública, porque, no Execu-
tivo, no Legislativo e no Judiciário, não tem fator. Lá, 

o teto salarial da celetista, trabalhadora urbana, é 
R$3.500,00 no máximo; pegam o fator e cortam pela 
metade seu salário.

Sempre digo que não quero o fator para ninguém. 
Dou alguns exemplos de forma simbólica e acho que 
é possível, sim, construirmos uma alternativa para 
terminar com o fator.

Eu falava ainda hoje com o ex-Ministro Pimentel 
e lembrava a ele que tínhamos quase construído um 
entendimento na época em que ele estava no Ministé-
rio. Não foi por falta de boa vontade do Ministério que 
a gente não construiu uma alternativa ao fator previ-
denciário. Espero que se consiga agora no Governo 
da Presidenta Dilma e também, naturalmente, uma 
política de valorização dos aposentados.

Por fim, Sr. Presidente, recebi do Frei David dos 
Santos, da Educafro, Educação e Cidadania de Afro-
descendentes e Carentes, um documento no dia de 
hoje em que ele lembra a importância que é a posse 
que teremos no dia 3, próximo, do Ministro Luiz Fux 
para o Supremo Tribunal Federal.

Com 57 anos de idade e 29 de magistratura, 
Luiz Fux será o 11º Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, e, segundo Frei David, o Ministro trará para o 
Supremo Tribunal Federal muito mais do que os anos 
de experiência na magistratura. Ele possui um olhar 
apurado sobre os fatos da história e do dia a dia da 
sociedade brasileira. 

A igualdade de direitos e oportunidades, se-
gundo ele, parece ser um dos entendimentos do 
novo Ministro. Ao ser questionado na sabatina sobre 
o sistema de cotas, afirmou que “as ações afirmati-
vas evitam a institucionalização das desigualdades”. 
E continua: “Não basta afirmar que todos são iguais 
perante a lei”. 

Vai mais à frente o Frei David. No documento, ele 
diz que uma das curiosidades, relatadas por ele a mim, 
foi que o Ministro do STJ Luiz Fux foi um dos defensores 
do nome do Ministro Benedito Gonçalves para o STJ, 
tornando-se o primeiro negro daquela Corte.

No dia 03 de março, data da posse do Ministro 
Luiz Fux, militantes do movimento negro, aqueles que 
lutam contra os preconceitos, estarão presentes...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...na-
quela atividade. Entendem eles, Sr. Presidente, que 
Luiz Fux, como Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rui 
Barbosa, será um defensor dos direitos fundamentais 
do povo brasileiro.

Concluo dizendo, Sr. Presidente, que, quando 
o Frei David me ligou, depois me encaminhou esse 
documento, fiz questão de vir à tribuna. Naquela 
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tarde/noite em que o nome do Ministro Luiz Fux foi 
aqui aprovado, eu, que tinha o compromisso de votar, 
naturalmente, com ele, com muita convicção – infe-
lizmente a votação atrasou, os senhores devem se 
lembrar disso –, tive um compromisso em Luziânia, 
para encerrar um congresso de aposentados e pen-
sionistas de todo o Brasil, do qual participavam mem-
bros da área privada, delegados pela Cobap e pelas 
confederações e também algumas centrais. Tive que 
me deslocar para lá.

Então, aqui, de público, demonstro que meu voto, 
sem sombra de dúvida, sempre foi e continuará sendo 
para Luiz Fux, um grande...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...homem 
público, que, com certeza, entrará para a história do 
Supremo Tribunal Federal, como outros que já entraram, 
sempre na defesa de políticas de igualdade, garantindo 
a liberdade e direitos iguais para todos.

Parabéns, Ministro Luiz Fux!
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço que considere, na íntegra, os três pronun-

ciamentos, que tentei resumir.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje pela manhã, recebi um telefone emo-
cionado de um dos mais aguerridos militantes da causa 
negra na última década, Frei David Santos, da Edu-
cafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e 
Carentes).

Ele de dentro do Confessionário da Igreja São 
Francisco fez questão de parabenizar todos os Sena-
dores pela aprovação do nome do Ministro Luiz Fux 
para o STF.

Com 57 anos de idade e 29 de magistratura, Luiz 
Fux será o 11º Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e segundo Frei David, o Ministro trará para o STF 
muito mais que os anos de experiência na magistratura, 
ele possui um olhar apurado sobre os fatos da história 
e do dia-dia da sociedade brasileira.

A igualdade de direitos e oportunidades me pa-
rece ser uma dos entendimentos no novo Ministro. Ao 
ser questionado na sabatina sobre o sistema de cotas 
raciais, afirmou que “as ações afirmativas evitam a ins-
titucionalização das desigualdades. Não basta afirmar 
que todos são iguais perante a lei”.

Uma das curiosidades confidenciadas pelo Frei 
David foi que o então Ministro do STJ Luiz Fux foi um 
dos defensores do nome do Ministro Benedito Gon-

çalves para o STJ, tornado-se o primeiro negro da-
quela corte. 

Neste dia 03 de março, data da posse do Ministro 
Luiz Fux, dez militantes do movimento negro estarão 
presentes na solenidade para que, assim como Joaquim 
Nabuco, Castro Alves e Rui Barbosa, Luiz Fux possa 
defender os direitos fundamentais do povo brasileiro.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, infelizmente não pude estar presente na 
sessão conjunta em homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher que o Congresso Nacional comemorou 
hoje pela manhã. 

Tive compromissos que não havia modo de adiar, 
mas não posso deixar de prestar minha homenagem 
a todas vocês pelas conquistas que vem alcançando 
ao longo dos anos.

Sei que muitas delas já foram lembradas por ou-
tros Parlamentares e, eu mesmo, em outras oportu-
nidades já mencionei a magnífica história de luta que 
as mulheres registram.

Se lançarmos um olhar sobre o nome da premia-
ção, já teremos um exemplo singular: a líder feminista 
e ex-deputada Bertha Maria Júlia Lutz, que foi a pio-
neira do feminismo no Brasil. 

Bertha foi uma mulher guerreira, destemida que 
se empenhou em defender mudanças na legislação 
trabalhista e, o direito de as mulheres votarem e de 
serem votadas é um dos grandes avanços que ela 
conquistou.

Este ano o Diploma Bertha Lutz homenageou 
mais algumas grandes mulheres sobre as quais, tenho 
certeza, muito já foi falado na sessão que aconteceu 
pela manhã. 

Quero registrar meus cumprimentos a baiana Ma-
ria Liége Rocha, a paranaense Chloris Casagrande, a 
Piauiense Maria José da Silva, a cearense Maria Ruth 
Barreto, a paraense Carmen Helena Foro.

Cada uma, ao seu modo, vem contribuindo, com 
seu exemplo, para que as mulheres possam exercer 
sua plena cidadania, possam ocupar, cada vez mais, 
espaços que antes lhes eram negados.

Nesse sentido, eu faço questão de destacar o 
fato de que, nas últimas eleições, tivemos um aumento 
do número de mulheres no Senado, na Câmara dos 
Deputados e nos Estados. 

Essa é apenas uma demonstração de que “não 
há tempo ruim para as mulheres”. Elas vão à luta e 
não desistem quando o céu fica obscuro e a tempes-
tade se aproxima.

É impossível não dizer: “Não foi assim com a 
nossa Presidente Dilma? Será que alguém tem ideia 
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de quantas tempestades ele teve que enfrentar para 
chegar ao lugar de 1ª mulher Presidenta do Brasil?

Foi um gesto muito bonito e justo o da senadora 
Gleisi Hoffmann que indicou o nome da Presidenta 
Dilma Rousseff para recebimento do Diploma Bertha 
Lutz. Homenagem mais do que merecida!

O significado dessa eleição para o Brasil é in-
questionável. É um sinal de avanço incrível da nossa 
sociedade. É o reconhecimento da força, da tenacidade, 
da competência que as mulheres carregam.

Será que nós temos consciência de que este não 
é um ano qualquer do Dia Internacional das Mulheres? 
Este é o ano em que uma mulher foi escolhida para go-
vernar nosso País. Um país que ainda precisa avançar 
muito no respeito às diferenças, mas que mostrou que 
pode ser muito sábio em suas escolhas.

Esse fato vai ser sempre memorável na história 
do Brasil. Essa conquista me deixa muito feliz pelas 
mulheres, porque sei que ela vai afetar a vida de to-
das vocês. 

Essa conquista é um marco histórico.
Eu me sinto profundamente gratificado em poder 

estar aqui e dizer para todas vocês: “Meus parabéns 
pelas conquistas individuais e conjuntas que vocês 
têm alcançado. Meu afetuoso abraço a nossa Presi-
denta Dilma Rousseff, às Ministras Tereza Campello, 
responsável pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome; Izabella Teixeira que cuida 
da Pasta Meio Ambiente; Miriam Belchior que está a 
frente do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Ideli Salvatti, responsável pelo Ministério da 
Pesca e Aqüicultura; Ana Maria Buarque de Holanda 
que está no comando do Ministério da Cultura; Helena 
Chagas, Ministra da Secretaria de Comunicação So-
cial da Presidência da República; Maria do Rosário, 
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Luiza Helena de Bairros, Ministra 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República e Iriny Lopes, Mi-
nistra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República.

Não posso deixar de citar também nossa colega 
Parlamentar, Senadora Marta Suplicy, que foi escolhida 
Vice-Presidente do Senado Federal.

Essas mulheres enchem o nosso Brasil de orgulho 
e são exemplos de determinação e engajamento. 

Quero estender meu abraço carinhoso também, 
as brasileiras que hoje foram homenageadas com o 
Diploma Bertha Lutz e a todas as mulheres que divi-
dem espaço conosco nesse “Planeta”.

Senhor Presidente, gostaria de comunicar que 
irei propor o nome da Senadora Serys Slhessarenko 
para ser agraciado com o próximo Diploma Bertha 

Lutz. Faço isto porque durante seus oito anos no Se-
nado ela coordenou a luta das mulheres no Senado 
e inclusive esse evento que ocorre a cada ano. Creio 
que é uma questão de reconhecimento diante de todo 
empenho com que ela sempre defendeu a causa das 
mulheres.

Srªs e Srs. Senadores, todos sabem que a mulher 
ainda é muito discriminada no mercado de trabalho. 
Na grande parte das vezes, exercendo o mesmo car-
go que o homem ela chega a receber o equivalente à 
metade do salário pago a ele.

Sei que as condições de igualdade que vocês, 
mulheres, buscam, ainda não foram totalmente alcan-
çadas e que talvez ainda haja muitas tempestades a 
enfrentar. Só quero que vocês tenham a certeza de que 
estou do lado de vocês e que podem contar comigo nas 
dificuldades que vierem. Por exemplo, na questão do 
fator previdenciário, a mulher é bem mais prejudicada 
do que o homem, em virtude de sua expectativa de 
vida ser maior. A idade para a aposentadoria aumenta 
e a trabalhadora da área privada acaba trabalhando 
10 anos mais que a servidora pública. 

É por isso, também, que venho lutando tanto 
para encontrarmos uma alternativa para o fator pre-
videnciário. Sempre digo que isso é uma questão de 
justiça, e é! 

Bem, faço questão de lembrar ainda que a Or-
ganização das Nações Unidas “Mulheres” celebrou no 
dia 24 de fevereiro sua inauguração como entidade 
poderosa e impulsora da igualdade de gênero.

A ONU Mulheres, conhecida oficialmente como 
Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gê-
nero e o Empoderamento das Mulheres, é um grande 
esforço das Nações Unidas para acelerar as ações 
para a igualdade de gênero. Em todo o mundo, este 
momento era bastante aguardado pelas pessoas que 
defendem os direitos das mulheres. 

Essa é mais uma etapa vencida!!! Parabéns mu-
lheres!

Para finalizar, desejo a todas que muitos sóis sur-
jam brilhantes se sobrepondo às tormentas. Lembrem-
se sempre de que por mais árduo que tenha sido o 
caminho, vocês nunca recuaram e, caso o desânimo 
queira se impor, basta fechar um pouco os olhos e 
pensar nas vitórias construídas. 

Muita luz, muita coragem e todo sucesso do mun-
do para vocês!!!

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



05512 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011233ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05513 MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



05514 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Muito obrigado Senador Paulo Paim.

V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto 

Costa, Líder do PT, por cinco minutos, para uma comu-
nicação urgente, de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso II, alínea a do Regimento Interno.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde de hoje 
para, em nome do Partido dos Trabalhadores, tecer 
aqui comentários sobre as medidas anunciadas no 
dia de ontem, por intermédio do Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, e da Ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, no que diz respeito ao contingenciamento de 
recursos do Orçamento do ano de 2012.

Já tivemos oportunidade, no dia de hoje, de as-
sistir, por meio da imprensa, aos comentários tanto dos 
meios de comunicação quanto, e muito especialmente, 
da Oposição, e o que podemos afirmar diante disso 
tudo é que o Governo deu, ao mesmo tempo, grande 
demonstração da sua responsabilidade com o controle 
da inflação no nosso País, com o equilíbrio fiscal no 
nosso País e, ao mesmo tempo, demonstração de que 
aquelas prioridades que compuseram nosso programa 
de governo e que estão na expectativa da população 
brasileira foram todas elas respeitadas e atendidas. 
De um lado, o próprio processo de contingenciamento 
atingiu cifra maior do que aquela anteriormente anun-
ciada: em vez dos R$50 bilhões, R$53,6 bilhões foram 
contingenciados.

E o mais importante: o que de fato observamos é 
que os recursos destinados aos grandes investimentos, 
entre eles o Programa de Aceleração do Crescimento, 
bem como os programas sociais, ficaram totalmente 
salvos da possibilidade de qualquer tipo de contingen-
ciamento, que atingiu, fundamentalmente, emendas 
parlamentares, com quase R$20 bilhões em cortes. 
Isso, na verdade, é uma manifestação, uma intenção 
de gastos, e sabemos que, muitas vezes, dirigidas a 
questões localizadas, que, apesar de serem impor-
tantes, não se superpõem ao interesse maior do País. 
Aproximadamente nove bilhões em recursos, que, na 
verdade, representavam previsão de gastos com sub-
sídios, são também corrigidos pelo Governo. 

Na verdade, o grosso desse corte, o verdadeiro 
corte acontece nas despesas de alguns Ministérios, 
num total de 13 bilhões e 100 milhões de reais, em que 
10 bilhões, aproximadamente, representam o corte de 

recursos de custeio, inclusive com medidas que são 
defendidas há muito por Parlamentares desta Casa, 
da Câmara, pela população, com uma redução de gas-
tos com despesas de viagens aéreas, despesas com 
aluguel de imóveis ou reforma, enfim, os chamados 
investimentos administrativos e que entendemos que 
são gastos que podem ser reduzidos sem que haja 
qualquer comprometimento do crescimento do País 
e da continuidade de um programa que tem como 
principal preocupação a construção da redução das 
desigualdades.

Aqui, queria também dizer uma palavra sobre o 
que representa um contingenciamento de 5 bilhões e 
100 milhões do programa Minha Casa, Minha Vida, o 
que, na verdade, não é um corte. O Congresso Na-
cional ainda não aprovou sequer as diretrizes para a 
realização do PAC 2, e, como tal, também é uma in-
tenção de gastos,

É algo que deve ser aprovado pelo Congresso 
apenas no mês de março e só então teremos, de fato, 
uma estimativa do que pode, efetivamente, ser gasto 
neste ano.

Portanto, entendo...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Peço a V. Exª apenas um minuto de compreensão.

Entendo que o Governo, ao mesmo tempo, fez 
uma manifestação clara da sua preocupação em pre-
servar a sociedade brasileira imune ao risco da inflação, 
que decorre, concretamente, da elevação dos preços 
dos alimentos em nível internacional, com reflexos no 
nosso País, e, naturalmente, também do rescaldo das 
ações que foram necessárias em 2009 para que o País 
não mergulhasse numa enorme recessão, onde se pro-
duzisse fechamento de fábricas, geração de desem-
prego. Portanto, medidas que foram essenciais.

Não cabe, portanto, sob o meu ponto de vista, 
o comentário de alguns dos nobres companheiros 
da Oposição, que chegam a declarar que isso que 
vivemos hoje é resultado de uma farra que teria sido 
realizada ao longo do Governo Lula, para viabilizar a 
nossa vitória nas eleições. Não. Isso não corresponde 
à realidade e muito menos a vitória de Dilma Rousseff 
foi resultado de qualquer mecanismo artificial de influ-
ência na eleição, mas foi resultado do sucesso de um 
programa de Governo de oito anos, que fez com que 
o Brasil crescesse, fez com que as desigualdades di-
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minuíssem e fez com que o povo brasileiro voltasse a 
ter esperanças.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/ PR – 
MT) – Agradeço ao Líder do PT, Humberto Costa.

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Sr. Presidente, eu troquei com o Senador Eduardo 
Suplicy. S. Exª vai falar primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pois não.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – A Senadora trocou comigo.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Senador Suplicy, está compreendido. V.Exª 
pode usar a tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Depois, na sequência, vão falar o Senador Paulo 
Davim, como Líder do PV, e a Senadora Gleisi Hoff-
mann, que permutou com o Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Blairo Maggi, em primeiro 
lugar, quero registrar a visita ao Senado Federal da 
primeira juíza negra do Brasil, Magistrada do Tribunal 
de Justiça da Bahia, Luislinda Dias Valois dos San-
tos, que aqui se encontra acompanhada do jornalista 
Daniel Campos.

Ela é a primeira juíza negra do Brasil. Em 1993, 
proferiu a primeira sentença brasileira contra o racis-
mo. Em 2009, lançou seu primeiro livro, O Negro no 
Século XXI. Em 2010, foi nomeada Desembargadora 
Substituta do Tribunal de Justiça da Bahia.

Neta de escravo, filha de motorneiro de bonde e 
lavadeira, Luislinda decidiu ser juíza aos nove anos de 
idade, quando um professor a humilhou dizendo que 
lugar de negra como ela era na cozinha de branco, 
fazendo feijoada, e não na escola. 

Faz lembrar um pouco o que a Presidenta Dilma 
Rousseff tem dito a respeito das expectativas e possibi-
lidades das meninas. Uma menina chegou a ela, outro 
dia, quando ela ainda era candidata à Presidência, e 
falou: “Então, quer dizer que eu posso ser?”

Senador Paulo Paim, que a abraça neste instante, 
buscando justiça social, Luislinda ingressou na carreira 

pública primeiro como datilógrafa, depois, escrevente-
datilógrafa e, em seguida, mediante concurso, alcançou 
o cargo de agente administrativo. Depois, foi aprovada 
em primeiro lugar no País para o cargo de procuradora 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
hoje Dnit, e, depois, como magistrada. Pautou a sua 
vida na defesa da população mais carente e oprimi-
da, e na construção de uma justiça cidadã. Implantou 
dezenas de Juizados Especiais na Bahia, criando e 
participando de diversos projetos e programas, como 
Balcão de Justiça e Cidadania; Justiça Bairro a Bairro; 
Justiça Itinerante Baía de Todos os Santos; Fome Zero 
de Justiça na Bahia; Lendo, Aprendendo e Buscando 
Justiça; Justiça, Escola e Cidadania, com o objetivo 
de levar a Justiça às escolas públicas.

Em razão dessas iniciativas e em defesa de um 
País menos desigual, Luislinda foi procurada por re-
presentantes do Presidente dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama. 

Já levou seu gabinete para dentro de um ônibus, 
para um barco e para as calçadas de Salvador. Não 
tem parada. Por isso, é conhecida dos tribunais aos 
quilombos, dos movimentos populares aos terreiros 
de candomblé. 

Entre os vários prêmios que recebeu, destacam-
se o Prêmio Cláudia 2010, maior premiação feminina da 
América Latina, por sua atuação em nome das políticas 
públicas; o Prêmio de Acesso à Justiça, em 2006, pelo 
trabalho desenvolvido na solução de conflitos por meio 
da mediação em diversos Balcões de Justiça e Cida-
dania; duas comendas Zumbi de Palmares; Pinhão de 
Ouro, a maior honraria do Estado do Paraná; Prêmio 
Eco-Turismo, em São Paulo, pelos serviços prestados 
ao Brasil e ao Planeta.

Recebeu, também, o Prêmio Zumbi-Século XXI, 
uma homenagem do Bloco Carnavalesco Afro Ilê Ayê, 
em virtude de sua promoção da igualdade e inclusão 
da população negra da Bahia; o Troféu Homenagem 
da Comissão dos Direitos da Mulher, da Assembleia 
Legislativa da Bahia, em reconhecimento à destaca-
da atuação na luta em defesa dos direitos das mu-
lheres baianas; o Prêmio Barra Mulher, em Salvador, 
uma homenagem pela sua atuação na área jurídica; a 
condecoração do Consulado do Senegal dos Estados 
do Paraná e de Santa Catarina; e moção de diversos 
Partidos políticos por sua trajetória.

Ainda hoje, Luislinda, que se autodefine como 
negra, da periferia, mulher, divorciada e nordestina, 
diz-se vítima de preconceito.

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



05516 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

Aos 69 anos de idade, essa mulher, que sempre 
viveu à frente de seu tempo, quer apenas que a dei-
xem continuar trabalhando por um Brasil mais justo 
e humano, um Brasil onde não possa haver qualquer 
tipo de discriminação, sobretudo a uma mulher negra 
que, aos nove anos, decidiu ser juíza.

Meus parabéns!
A visita de V. Exª ao Senado como que se soma 

ao tema que eu havia escolhido hoje, em homenagem 
ao tão belo discurso que fez ontem, perante a Comis-
são de Direitos Humanos das Nações Unidas, a nossa 
querida Ministra Maria do Rosário.

Eu quero destacar alguns dos pontos mais im-
portantes do pronunciamento da Ministra Maria do 
Rosário, com o qual tenho total afinidade:

Venho a este Conselho de Direitos Hu-
manos com a mensagem de compromisso 
da Presidenta Dilma Rousseff com a causa 
dos direitos humanos. Sua trajetória pessoal 
e política reflete uma história de vida dedica-
da à defesa das garantias individuais e dos 
direitos coletivos.

A semente da democracia sempre esteve 
presente nos corações dos brasileiros, mesmo 
nos momentos mais difíceis. Como afirmou a 
Presidenta Dilma em seu discurso de posse 
‘nossa política externa está baseada nos valo-
res clássicos da tradição diplomática brasilei-
ra: promoção da paz, respeito ao princípio de 
não intervenção, defesa dos Direitos Humanos 
e fortalecimento do multilateralismo’. Para o 
Brasil não existe hierarquia entre os direitos 
econômicos, sociais e culturais e os direitos 
civis e políticos. Todo ser humano tem direito 
à alimentação, ao emprego, à moradia digna 
e à paz social. Da mesma forma, todo ser hu-
mano tem o direito à liberdade de opinião, de 
expressão e de escolher seus governantes.

Foi na luta pelo exercício dessas liber-
dades [destacou Maria do Rosário, ontem, na 
ONU], que o povo brasileiro superou um regime 
autoritário e reconquistou a democracia. Essa 
luta se deu com o sofrimento de milhares e com 
a vida de muitos, aos quais sempre devemos 
nossa homenagem e reconhecimento.

O direito à memória e à verdade é as-
pecto integrante dos direitos humanos, e ins-
trumento fundamental para o fortalecimento 
da democracia.

De maneira consistente, portanto, nossa querida 
Ministra Maria do Rosário tem defendido a questão do 
direito à memória e da Comissão da Memória.

Prossegue ela na ONU:

A crise que abala regimes políticos no 
Oriente Médio e no norte da África não chega 
sem um alerta. Nenhum governo se sustentará 
pela força ou pela violência. Nenhuma lideran-
ça perdurará em meio à exclusão social, ao 
desemprego e à pobreza. Nenhum povo su-
portará em silêncio a violação de seus direitos 
fundamentais.

Pessoas têm perecido na defesa da li-
berdade e dos direitos humanos. O desper-
dício dessas vidas é uma perda para toda a 
humanidade.

É forçoso reconhecer que, por anos a 
fio, alianças estratégicas alimentaram o silên-
cio acerca de violações de direitos humanos 
[corajosamente destacou Maria do Rosário]. 
Essas situações estiveram ausentes de deli-
beração deste Conselho. O Brasil considera 
e tem defendido que este Conselho debata 
as violações de direitos humanos em todos 
os países, onde quer que elas ocorram. Mas 
é importante que delibere sem seletividade e 
sem politização.

O Brasil entende que questões econô-
micas e sociais e até mesmo políticas não 
podem servir de pretexto para a violação dos 
direitos humanos. Todavia, a proteção desses 
direitos tampouco pode ser um pretexto para 
ações unilaterais sem o respaldo da comuni-
dade internacional.

Neste momento de mudanças, o Brasil 
deseja que as aspirações dos manifestantes 
sejam atendidas por meio do diálogo político. 
A escolha do mundo árabe não é entre ex-
tremismos. É preciso combater estereótipos 
e reconhecer a capacidade de cada povo de 
enfrentar suas questões mais difíceis e cons-
truir alternativas para a paz.

Tampouco [disse Maria do Rosário] po-
demos nos esquecer daqueles que, em horas 
de incerteza e de desespero, são levados a 
deixar sua pátria. Eventuais ondas migratórias 
devem ser tratadas com humanidade, com 
respeito aos direitos humanos, com compre-
ensão pela diversidade e sem xenofobia. Esse 
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é o espírito que nos move nas deliberações 
deste Conselho.

Isso vale para as questões relativas, por exem-
plo, aos haitianos que estão chegando ali no Acre e 
em outros Estados. Vale também para aqueles líbios e 
egípcios que estão indo para a Tunísia ou para outros 
países, para procurar o seu direito à vida com maior 
segurança.

Em junho de 2009 [prosseguiu Maria do 
Rosário na ONU], diante deste Conselho, o 
então Presidente Lula reiterou o compromisso 
do Estado brasileiro com os direitos humanos e 
denunciou os efeitos da crise financeira global 
sobre os mais pobres do mundo. Diante dessa 
crise, desencadeada pelo absolutismo do mo-
delo especulativo dos mercados, o Brasil não 
recuou na determinação de enfrentar a fome, 
a pobreza, e construir um país mais justo. De 
fato, hoje vivemos um dos melhores períodos 
da vida nacional, com um ciclo virtuoso e sus-
tentável de crescimento com inclusão social.

Nos últimos oito anos, quase 27 milhões 
de brasileiros superaram a pobreza; cerca de 
36 milhões de brasileiros passaram a integrar 
as classes A, B e C. Ampliamos significativa-
mente o acesso à educação em todos os níveis 
e modalidades. Foram criados milhões de em-
pregos formais no campo e nas cidades.

Pela via democrática, o povo brasileiro 
escolheu continuar esse caminho. A missão 
da Presidenta Dilma é consolidar e aprofundar 
esses avanços. Ela lidera um amplo e estra-
tégico programa de desenvolvimento para o 
Brasil, profundamente comprometido com a 
justiça social e os direitos humanos. Nas suas 
palavras, ‘país rico é um país sem pobreza’.

Quero aqui dizer da minha afinidade com esse 
objetivo importante da Presidenta Dilma Rousseff de 
extinguir, erradicar a miséria e a pobreza absoluta e 
promover...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Aí prossegue Maria do Rosário falando sobre direitos 
da criança como uma das prioridades do Governo da 
Presidenta Dilma. Ainda hoje, lá no interior da Bahia, em 
Irecê, a Presidenta Dilma Rousseff anunciou, conforme 
já estava previsto, o ajuste do programa Bolsa Família. 
Portanto, todas aquelas famílias que não cheguem a 
determinado patamar de renda, agora, com os novos 
parâmetros definidos por ela, passarão a ter um bene-
fício definido pelo programa Bolsa Família, agora com 
ajustes, em virtude do aumento dos preços ocorridos 
desde o último ajuste que havia acontecido.

Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar 
que seja transcrito na íntegra o belo pronunciamento 
da Secretária de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Ministra Maria do Rosário, que tão bem diag-
nosticou e identificou os objetivos maiores de defesa 
dos direitos humanos, que caracteriza hoje o Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff.

Os nossos cumprimentos entusiásticos à Ministra 
Maria do Rosário, assim como à juíza Luislinda Dias 
Valois dos Santos.

Seja sempre bem-vinda ao Senado! Aqui a se-
nhora jamais sofrerá qualquer tipo de discriminação, 
como um dia aconteceu e que a senhora tão bem tem 
denunciado, porque isso não pode mais ser admitido 
em nosso País.

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

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, que será 
atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Da-
vim, Líder do PV, por cinco minutos, para uma comu-
nicação urgente de interesse partidário.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Blairo, o Brasil vive um momento rico do ponto de vista 
histórico. Eu vislumbro em breve esta Casa discutindo 
temas determinantes para o futuro deste País, como, 
por exemplo, a reforma tributária, a reforma política e 
o Código Florestal. 

Hoje pela manhã, tivemos uma reunião na Comis-
são de Meio Ambiente – V. Exª também estava presen-
te – para apreciarmos, dentre outros, o requerimento 
do Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da nossa 

Comissão de Meio Ambiente, que propunha um ciclo 
de debates envolvendo comunidade científica, setores 
agrícolas, o segmento governamental, o terceiro setor, 
enfim, uma proposta para verdadeiramente pluralizar 
o debate. E tenho absoluta certeza de que o Senado 
Federal não se furtará ao seu papel constitucional e 
promoverá esse debate com profundidade, com quali-
dade, com responsabilidade e com espírito público.

É um tema de extrema importância em se tratando 
de Brasil, porque o Brasil é o espelho, é a vitrine, do 
ponto de vista de legislação ambiental, para o mundo. 
Nós não temos como importar experiências de outros 
países e de outras regiões, até porque elas não existem. 
Isso aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade 
nessas discussões que serão travadas neste plenário e 
no plenário da Comissão de Meio Ambiente. Todos – e 
aí foi um bom diagnóstico que eu fiz hoje pela manhã 
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–, todos imbuídos do espírito de discussão responsá-
vel, todos com o propósito de acabar definitivamente 
com a falsa crendice, se posso assim dizer, de que 
preservar o meio ambiente é se opor ao desenvolvi-
mento. De forma nenhuma. Nós precisamos criar esse 
compromisso e desmitificar essa ideia. 

Os ambientalistas não são contra o agronegócio. 
Nós não somos contra a produção, nós queremos – e 
acho que podemos e vamos conseguir – é o bom con-
vívio, um convívio harmônico entre meio ambiente e 
produção, o desenvolvimento sustentável propriamente 
dito. E é possível conseguir isso. Mas, para que con-
sigamos chegar no meio termo, chegar no equilíbrio, 
precisamos estabelecer um debate responsável.

Há quem diga que não se pode debater emocional-
mente. Não há problema, até porque as emoções sempre 
estão presentes nos grandes debates. E isso não viabiliza 
o raciocínio lógico e o bom tirocínio. De forma alguma. 
O que eu acho, o que espero e o que torço é para que 
façamos um debate voltado para o destino deste País, 
que tem um potencial produtivo gigantesco, mas também 
tem um patrimônio ambientalista insofismável. É um pa-
trimônio ambiental invejável, e todas as nações desen-
volvidas do mundo olham para o Brasil na expectativa de 
que façamos esse debate no sentido de provar a todos 
que há condição, sim, de discutirmos uma modernização 
do Código Florestal sem perder a vanguarda deste País, 
do ponto de vista de legislação ambiental.

Tenho absoluta certeza, Sr. Presidente, de que as 
propostas inseridas ou adicionadas ao requerimento 
inicial são propostas que vão enriquecer muito. Eu, por 
exemplo, fiz minha uma proposta do Senador Pedro Ta-
ques criando uma subcomissão para discutirmos mais 
detalhadamente. E acredito que há necessidade, sim, 
de um debate mais detalhado, de esmiuçar mais essas 
questões ou algumas questões. Como, por exemplo, 
acho que é importante aumentar o número...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Aumen-
tar o número de audiências propostas no requerimento, 
já que é um tema tão importante, um tema estratégico, 
eu diria, um tema vital do ponto de vista de desenvol-
vimento sustentável.

E aí eu propus nacionalizar o debate, porque a 
Floresta Amazônica é um patrimônio não só do Brasil, 
mas da humanidade. Da mesma forma que o Pantanal. 
Nós também temos a Mata Atlântica e o nosso Semiári-
do, lá no Nordeste. Propus acrescentar, nas instituições 

convidadas, a Fundação SOS Mata Atlântica, que eu 
acho importante, que tem um profundo conhecimento 
sobre aquela biota, e também a Ufersa, a Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido. Precisamos inserir o Se-
miárido nesse debate tão importante para o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, são as informações que 
trago, em nome do meu partido, o Partido Verde.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço ao Senador Paulo Davim.
Realmente, penso que, nesta Casa, todos es-

peram que encontremos um caminho adequado para 
discutir a questão do Código Florestal.

Convido a Senadora Gleisi Hoffmann a usar da 
palavra.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, duas 
reportagens publicadas nesta semana denunciam o 
desrespeito por parte dos Poderes da República a algo 
que a Constituição Federal diz com clareza: nenhum 
servidor público pode ganhar mais do que o subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que, 
hoje, está fixado em R$26.723,13. A ausência de regu-
lamentação do dispositivo tem feito com que cada um 
dos Poderes pratique o entendimento que lhe convier 
na definição do teto remuneratório. Há inúmeros casos 
que demonstram que é possível ganhar mais do que o 
teto no Executivo, no Judiciário e no Legislativo.

Com o objetivo de coibir essa prática, claramente 
inconstitucional, apresentei há um mês o Projeto de 
Lei do Senado nº 3, de 2011, que “regulamenta, no 
âmbito da União, o limite remuneratório de agentes 
públicos de que tratam o inciso IX e os §§ 9º e 11 do 
art. 37 da Constituição Federal”. A matéria encontra-
se na Comissão de Justiça da Casa, aguardando a 
designação de relator.

Aparentemente, dos Três Poderes da República, o 
Executivo é o que possui o entendimento mais rigoroso 
sobre o teto. E apenas o que é recebido por Ministros ou 
por funcionários de alto escalão que participem em conse-
lhos de administração ou fiscal de empresas públicas ou 
sociedades de economia mista extrapola o limite remune-
ratório. Afinal, essas participações são remuneradas e, no 
passado recente, eram utilizadas para complementar os 
salários dessas autoridades, visto que seus vencimentos 
eram inferiores ao teto do Ministro do Supremo.
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Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, a partir de 1º de 
fevereiro do corrente, essa realidade mudou, mas a re-
muneração extra de conselhos continua não sendo con-
siderada no cálculo do limite remuneratório. O PLS que 
apresentei procura corrigir essa distorção ao inserir dentro 
dos vencimentos que compõem o teto tais parcelas.

No caso do Executivo, como esta é a única pos-
sibilidade de ultrapassar o teto, a aprovação do Projeto 
de Lei solucionaria em definitivo o problema.

No Judiciário, atualmente, o teto pode ser ultra-
passado pelo vencimento do próprio Ministro do Su-
premo que estiver no exercício de função no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), por exemplo, pela qual ele re-
cebe uma gratificação. Essa é a chamada gratificação 
pelo exercício da função eleitoral, que não é compu-
tada no cálculo do limite remuneratório. Também não 
é computada no limite a remuneração de magistério 
por hora-aula proferida pelos magistrados em univer-
sidades públicas.

Também estão aqui no nosso Poder Legislativo os 
problemas referidos. Afinal, diferentemente dos demais 
Poderes, as gratificações recebidas pelo exercício de 
função comissionada não entram no cálculo do teto 
feito pelo Legislativo. Na Câmara dos Deputados e no 
Senado, a soma da gratificação por exercício de função 
comissionada e o salário do servidor pode ultrapassar 
os R$26,7 mil do subsídio do Ministro do Supremo.

Outra diferença importante diz respeito aos apo-
sentados. Se o servidor aposentado voltar à ativa e 
ocupar um cargo comissionado no Executivo, a soma 
dos proventos da aposentadoria e da nova gratifica-
ção não poderá ultrapassar o teto, mesmo se ele for 
servidor aposentado de outro Poder.

No caso do Judiciário e do Legislativo, em rela-
ção aos aposentados, a percepção é outra. Em am-
bos os casos, o Projeto que apresentei equaciona a 
situação, limitando ao teto remuneratório a soma de 
todas essas parcelas.

Outro absurdo que o Projeto tenta corrigir corres-
ponde às pensões de políticos que exerceram cargos 
de chefia no Executivo. O caso mais comum são as 
pensões vitalícias de ex-Governadores. Caso aprovado, 
o PLS também extinguirá essa prática tão reprovada 
pelo conjunto da sociedade brasileira. Afinal, o teto 
constitucional é para ser cumprido.

Esta Casa aprovou, na semana passada, a política 
e o valor do salário mínimo. Votei a favor desse proje-
to por entendê-lo justo e por entender que ele estava 

de acordo com a realidade econômica brasileira. Não 
podemos fazer concessões aos Poderes da República 
e aos agentes desses Poderes, sob pena de nos con-
dicionarmos a ser irresponsáveis e ter o desrespeito 
da sociedade civil.

Há muitas solicitações de aumento salarial por 
parte de várias categorias, inclusive pelo Poder Ju-
diciário, que foi o que tomou os noticiários da última 
semana, chegando o Presidente da Associação de 
Juízes Federais a dizer que não aceitaria negociar um 
aumento salarial da ordem de 15% porque era um Po-
der autônomo e não se equipararia a um sindicato de 
motorista de ônibus.

De fato, Sr. Juiz, um motorista de ônibus não 
ganha as verbas que o Judiciário ganha, nem o que 
ganhamos aqui, neste Senado. Não estou defendendo 
aqui que um juiz, que um Senador, que um Governa-
dor ganhe pouco, estou defendendo que ganhe bem 
pela responsabilidade que tem. Mas não podemos ter 
privilégio em detrimento dos trabalhadores. Temos de 
dar exemplo. Os aumentos que estão sendo solicitados 
aqui por outros Poderes ou que venham a ser analisa-
dos por esses Poderes devem seguir uma regra justa. 
Nem é a regra do mínimo, que computa o crescimento 
econômico. Defendo apenas que seja colocada a infla-
ção, já que todos os Poderes estão ganhando o teto 
que é definido pela Constituição da República Fede-
rativa. A autonomia dos Poderes não pode ser arguida 
para defender privilégios.

A verdade, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é 
que é imprescindível debatermos e solucionarmos em 
definitivo essa situação. Penso que cada Poder deveria 
zelar pelo cumprimento do teto, em vez de sabotá-lo 
em qualquer oportunidade e por qualquer pretexto. In-
felizmente, não é o que vem ocorrendo. E, por isso, o 
Poder Legislativo deve assumir sua responsabilidade 
constitucional e regulamentar a matéria.

Quero aqui pedir ao nosso Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania que possamos dar 
celeridade ao processo, nomeando seu Relator e fazendo 
esse debate na Casa e também com a sociedade.

Devemos aproveitar o começo desta nova Le-
gislatura para avançar nesse debate e, com certeza, 
mostrar à sociedade brasileira a responsabilidade que 
temos como legisladores.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço à Senadora Gleisi Hoffmann.
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Convido a usar da palavra a Senadora Vanessa 
Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, Sr. Presidente Blairo, 
é com muita alegria que ocupo no dia de hoje esta 
tribuna para falar de uma data que, para todos nós 
amazonenses que vivemos na região amazônica deste 
País, é muito cara.

No dia de ontem, dia 28 de fevereiro, comemora-
mos, em todo o Estado do Amazonas e na região, os 
44 anos da Zona Franca de Manaus, da existência da 
Zona Franca de Manaus. Um projeto que foi concebido, 
em primeiro lugar, pelo Deputado Federal amazonense 
Francisco Pereira, que, ainda no ano de 1951, apre-
sentou na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei 
de nº 1.310, propondo a criação de uma Zona Franca 
no Estado do Amazonas. Ideia essa que só veio a sair 
do papel já com os militares instalados no poder, no 
ano de 1967, quando por meio do Decreto-Lei nº 288, 
de 1967, a Zona Franca de Manaus não só foi criada, 
como foi efetivamente instalada.

E para quem conheceu a Zona Franca, a Cidade 
de Manaus, há 15, 20, 30 anos, percebia que, naquela 
época, a Zona Franca se baseava em três áreas, em 
três setores: um, era o setor de produção industrial, 
com a instalação de inúmeras indústrias, o outro, setor 
primário de agropecuária, e o terceiro, de comércio.

Recordo-me que muitos brasileiros e brasileiras 
saíam de todas as Regiões do País para fazer compras 
num comércio próspero instalado na Cidade de Ma-
naus, o comércio da Zona Franca. Para lá, brasileiros 
e brasileiras iam para adquirir produtos importados.

Entretanto, Srª Presidente, Senadora Marta, Srªs 
e Srs. Senadores, com o passar do tempo, a Zona Fran-
ca de Manaus foi mudando as suas características, e, 
hoje, temos, efetivamente, um polo dos três iniciais 
perfeitamente desenvolvido, que é o polo de produção. 
Temos, hoje, e aqui temos os Senadores João Pedro, 
Eduardo Braga, Governador por duas vezes daquele 
Estado, um distrito industrial que abriga mais de 600 
fábricas, fábricas que produzem artigos relacionados 
a eletroeletrônicos, duas rodas, eletroeletrônico como 
televisores e, aí, talvez 100% das televisões que são 
comercializadas no Brasil vêm da Zona franca de Ma-
naus, um setor importante de duas rodas, onde temos 
várias indústrias de motocicleta, com um índice de na-

cionalização da produção muito importante, não para 
o Amazonas, mas para o Brasil inteiro.

Enfim, um faturamento... Eu já ouço o aparte de 
V. Exª, Senador Blairo.

Mas um faturamento que bateu recorde no ano 
de 2010 e ultrapassou a casa dos US$35 bilhões, com 
geração de mais de 108 mil vagas de postos de tra-
balho diretamente na indústria, com uma arrecadação 
de tributos federais que representam mais de 50% de 
tudo aquilo que é arrecadado na região Norte.

Há muita gente que diz que Zona Franca é Zona 
Franca: não se paga nada, não se recolhe nada... Ela 
não é tão franca assim, porque lá se paga Imposto de 
Renda, se paga PIS, COFINS. Ou seja, somando todos 
os Estados da região Norte, com exceção de Tocan-
tins, todos os outros: Pará, Acre, Rondônia, Roraima; 
o Amazonas, sozinho, é responsável por mais de 50% 
da arrecadação dos tributos naquela região Norte. 

E eu não tenho dúvida de que não haveria uma 
outra forma de levar desenvolvimento e a possibilidade 
de geração de emprego e renda naquela região não 
fosse um projeto com base em incentivos fiscais. Meu 
Estado, assim como todos os outros Estados da região 
Norte, são Estados que estão longe dos grandes centros 
produtores. São Estados que carecem de infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento do processo produtivo. 
São Estados que carecem, ainda, de uma preparação 
melhor dos recursos humanos. E é por isso, Srªs e Srs. 
Senadores, que nós comemoramos muito esses 44 anos 
da Zona Franca, porque conseguimos alcançar nesse 
período tudo aquilo que havíamos perdido.

O Estado do Amazonas, já no início do século 
passado, foi um Eldorado do Brasil. Ele era conhecido 
– nossa cidade – como a Paris dos Trópicos, porque

A nossa cidade era conhecida como a Paris dos 
Trópicos, porque tínhamos uma grande pauta, que era a 
extração da borracha; éramos responsáveis, sozinhos, 
naquela época, por mais de 25% de todas as exporta-
ções brasileiras, éramos responsáveis por isso, mas 
perdemos a borracha para a Malásia.

E o Amazonas, como vários estados da região, 
viveu uma decadência completa. Nos reerguemos eco-
nomicamente por conta da Zona Franca. Nossos de-
safios são muito maiores hoje, porque queremos uma 
Zona Franca mais adaptada às nossas potencialidades 
regionais, mas enquanto isso não acontece, porque há 
necessidade de fortes e grandes investimentos, não 
apenas em infra estrutura, mas em capacitação de re-
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cursos humanos, devemos garantir o fortalecimento e 
a ampliação da Zona Franca.

Senador Blairo Maggi, V. Exª me pede aparte. 
Concedo aparte a V. Exª e em seguida ao Senador, 
nosso ex-Governador, Eduardo Braga.

Pois não, Senador Blairo.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Quero 

cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. Pedi licença 
ao Governador Eduardo para falar na frente. Conheço 
o Amazonas não tão bem quanto V. Exªs conhecem; 
mas tenho a oportunidade de conviver, tenho negócios 
naquela região também, e quero aqui dar um testemu-
nho da importância da Zona Franca. Sempre comentei 
com o Governador Eduardo Braga que se não fosse a 
presença da Zona Franca há 44 anos naquele Estado, 
naquela cidade, muito provavelmente não teríamos o 
Estado do Amazonas tão conservado como ele se en-
contra nesse momento quando falamos em área am-
biental. Tenho feito essa defesa em todos os lugares, 
dentro e fora do Brasil, da importância da continuidade 
da Zona Franca para a manutenção do meio ambien-
te que se encontra naquele Estado. Oxalá tivéssemos 
em outros Estados também a oportunidade de ter in-
dústrias, uma Zona Franca que pudesse gerar renda e 
gerar oportunidades, como a Zona Franca faz em Ma-
naus. Nós teríamos um país muito melhor se tivésse-
mos essa oportunidade. Acho ainda que, mesmo com 
todo o comércio aberto que tem hoje no mundo inteiro, 
com fluxo de capital e de mercadoria andando para tudo 
quanto é lado, acho ainda importante que venhamos a 
debater isso no Senado Federal, porque se trata de uma 
das melhores ferramentas que foi inventada. E não foi 
inventada para isso, no início, para fazer a conservação 
do meio ambiente, mas se mostrou e se transformou na 
melhor ferramenta de controle ambiental que podíamos 
ter, porque gera emprego, renda, oportunidade para as 
pessoas. Então, parabéns a V. Exª pelo pronunciamen-
to, pelos 44 anos de Zona Franca. Vida longa a ela! 
Às vezes, vejo alguns debates querendo acabar com 
a Zona Franca, acham que não é importante e que o 
País subsidia; pelo contrário, o Amazonas, pela Zona 
Franca, ajuda ao desenvolvimento do Brasil, cria opor-
tunidades. Parabéns a V. Exª, Senadora Vanessa, e a 
todos os amazonenses por terem esse grande negócio 
implantado há 44 anos na região.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada. Eu que agradeço a V. Exª, Sena-
dor Blairo Maggi, a V. Exª, que foi por duas vezes gover-

nador do estado do Mato Grosso, um estado importante 
do Brasil, onde V. Exª conseguiu iniciar um novo ciclo, a 
diminuição do desmatamento naquela região. Muito obri-
gada mais ainda. Oxalá Deus ouça as suas palavras, que 
a Zona Franca tenha vida longa e que seja um modelo 
cada vez mais sólido, que utilize cada vez mais as nos-
sas riquezas naturais. Senador Eduardo Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nadora Vanessa, faço questão inclusive de saudá-la e 
de fazer esse aparte de pé em homenagem ao discurso 
que V. Exª faz hoje sobre os 44 anos da Zona Franca 
de Manaus, modelo, sem dúvida nenhuma, responsá-
vel pela conservação daquele que é o maior patrimô-
nio do povo brasileiro, a biodiversidade da Amazônia. 
A senhora foi muito feliz quando destacou que graças 
ao Polo Industrial da Zona Franca de Manaus foi pos-
sível fazer esta conservação da nossa floresta, manter 
o Amazonas, que é a segunda maior floresta em pé do 
mundo. A maior floresta em pé do mundo é brasileira e 
a segunda é amazonense, que faz parte dessa floresta 
brasileira. Portanto, é importantíssimo para a questão 
da mitigação do clima, a questão do meio ambiente 
que o Projeto Zona Franca de Manaus...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ... 
possa ter vida longa. E para que tenha vida longa é pre-
ciso que se invista em tecnologia e se invista em ciência 
na Zona Franca de Manaus. Ainda hoje falávamos que 
o maior presente que a Zona Franca poderia alcançar 
nos seus 44 anos é que o Centro de Biodiversidade 
da Amazônia pudesse se transformar numa realidade. 
Quero saudar, portanto, V. Exª pelo discurso que faz. 
Quero falar da importância que a Zona Franca tem para 
o Brasil, para os brasileiros, para o enfrentamento do 
aquecimento global e da mitigação do clima, a impor-
tância que ele tem, por exemplo, para a manutenção 
das questões hidrológicas no Mato Grosso, no Mato 
Grosso do Sul, para a produção da soja, para a produ-
ção do algodão, que alcança agora preços importantes 
no agronegócio brasileiro. Portanto, a Zona Franca de 
Manaus é um projeto do Brasil, e, quando V. Exª vem 
parabenizá-la pelos seus 44 anos, é preciso reconhe-
cer o papel e a importância do Congresso Nacional na 
manutenção, preservação e ampliação desse modelo. 
Esse não é um modelo apenas do Amazonas. Hoje, 
através da Suframa, temos mecanismos de...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ... 
investimentos para o desenvolvimento a partir da Zona 
Franca de Manaus. Portanto, a Zona Franca tem essa 
responsabilidade de desenvolvimento na Amazônia. 
E quero cumprimentá-la pela importância do discurso 
no dia de hoje, que mostra a esta Casa a importân-
cia de um projeto da envergadura da Zona Franca de 
Manaus, que gera, neste momento, mais de 120 mil 
empregos diretos e mais de 410 mil empregos indire-
tos. Portanto, mais de 500 mil trabalhadores dependem 
direta ou indiretamente deste modelo e que tem um 
compromisso importante com a questão ambiental. 
Quero cumprimentá-la e cumprimentar o Senado por 
essa sua iniciativa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço o aparte de V. Exª. 

A nossa Presidente está sendo extremamente 
bondosa. Mas é que estamos comemorando o aniver-
sário, Senadora Marta Suplicy. Para nós essa data do 
dia 28 de fevereiro é a mais importante de todas elas, 
porque é através desse modelo que a gente garante 
não só o emprego e a sobrevivência da nossa gente, 
mas a preservação daquela que é a maior riqueza do 
povo brasileiro, que é a biodiversidade da Amazônia.

Senador Eduardo, quero aqui fazer um registro: 
foi no seu Governo, no Governo do Presidente Lula e 
principalmente com seu incentivo a tudo isso que fa-
lamos, Senador Blairo, sobre a Zona Franca ajudar na 
preservação que se desenvolveu um trabalho de pes-
quisa em parceria com o Ipea... que mensura o quanto 
a Zona Franca tem sido importante para a preservação 
ambiental na região. Esse foi um trabalho importante. 
Se a Senadora Marta, que preside a sessão, me per-
mitir, gostaria de deixar que o Senador João Pedro faça 
a conclusão do meu pronunciamento em meu lugar, 
porque ele já me solicita aparte.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar o pronunciamento da Senadora, 
o Senador João Pedro tem dois minutos.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Obrigado, 
Senadora Marta Suplicy. Primeiro, quero parabenizar 
a Senadora Vanessa Grazziotin por lembrar o trans-
curso destes 44 anos de existência do modelo, do pro-
jeto Zona Franca, e também refletir no Senado sobre 
essa experiência exitosa da Zona Franca na Amazônia. 
Gostaria de fazer dois destaques acerca do papel da 

Zona Franca, primeiro, no que diz respeito à importân-
cia para a soberania nacional – o projeto na Amazônia; 
segundo, acerca do papel da Suframa – Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus na região. Sempre 
reflito, discuto três grandes instituições da Amazônia: o 
Banco da Amazônia, a Sudam – Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia e a Suframa, o papel 
estratégico dessas instituições. V. Exª está refletindo 
sobre a Suframa, que tem 120 mil trabalhadores diretos 
e destaca, nessa experiência, no faturamento fabuloso 
da Zona Franca, a contribuição com o Estado brasi-
leiro, através dos tributos arrecadados, da presença 
da juventude no parque industrial, principalmente das 
mulheres. Este Senado hoje refletiu aqui, em mais um 
oito de março antecipado, a presença das mulheres do 
Norte, do Amazonas, do interior do Amazonas, com-
pondo o que tem de mais avançado do ponto de vista 
da tecnologia no parque industrial da Zona Franca. 
Parabéns pela reflexão que faz do papel dos 44 anos 
da Suframa no Amazonas, na Amazônia!

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada. Obrigada, Senadora Marta, 
pela complacência.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o 
Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da orador.) – Agradeço porque, 
como em meu pronunciamento, há pouco, anunciei que 
a Presidenta Dilma Rousseff, em Irecê, anunciara os 
novos valores do Programa Bolsa Família, que agora 
tenho em mãos, solicito que, se possível, seja consi-
derado como parte do pronunciamento o ajuste que 
foi feito desde 2,9% até 45,5% – 19,4% do benefício 
médio. Mas, aqui estão. Agradeço se puder anexá-lo, 
Srª Presidenta.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago, 
por permuta com o Senador Cícero Lucena.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Sena-
dores, demais Senadoras, profissionais da imprensa, 
trago a esta tribuna um assunto que é de grande im-
portância para o desenvolvimento do nosso País: a 
questão educacional.

O Programa de Expansão e Reestruturação das 
Universidades Federais (Reuni) e o Plano Nacional 
de Assistência Estudantil (Pnaes) demonstram clara-
mente a intenção do Governo em lutar para que estas 
desigualdades diminuam. Só pelo fortalecimento da 
educação no Brasil, Srª Presidenta e Srs. Senadores, 
é que teremos condições de melhorar a qualidade de 
vida da população brasileira neste País. 

Na última quinta-feira, dados positivos relaciona-
dos ao Programa de Expansão e Reestruturação das 
Universidades Federais (Reuni) foram apresentados 
pelo Ministério da Educação. Este Programa foi insti-
tuído pelo Governo através do Decreto 6.096, de 24 
de abril de 2007, e é uma das ações que integram o 
Plano de Desenvolvimento da Educação, e tem como 
objetivo principal ampliar o acesso e a permanência 
na educação superior, especificamente da população 
mais carente deste País.

Com a criação do Reuni, Srª Presidenta e Srs. 
Senadores, o ensino superior público cresceu, visto 
que foram criadas condições para que as universidades 
federais promovessem a expansão física, acadêmica 
e pedagógica da rede federal de educação superior, 
além de criar inovações pedagógicas e procurar com-
bater a evasão no ensino superior.

Tudo isso tem feito com que o ensino superior nes-
te País não só se interiorizasse, como também possibi-
litasse à grande maioria da classe humilde deste País, 
especificamente os estudantes do interior dos Estados 
da Federação, com condições, acesso à universidade 
pública e, com isso, concluir um curso superior.

É importante destacar, que na continuidade do 
trabalho de investimento do Governo da Presidente 
Dilma, o Ministério da Educação, Srª Presidente, pre-
tende repassar no ano de 2011, R$ 23,6 bilhões para 
59 universidades federais em funcionamento, para o 
incremento deste programa.

A partir do Reuni e do Programa de Expansão, 
foram criadas 14 novas universidades federais, 126 
novos campi universitários em vários Municípios deste 

País, possibilitando que, até hoje, o Brasil, saísse, na 
verdade, de 114 campi universitários que tínhamos 
em 2003 para 230, que há atualmente em todo terri-
tório nacional.

De acordo com o Censo da Educação Superior, 
o número de estudantes presenciais nos cursos de 
graduação passou de 527,7 mil em 2003, para 696,7 
mil em 2009; e agora em 2011 já passa dos 700 mil 
alunos espalhados em todo território nacional.

Não podemos deixar de falar ainda, Srª Presi-
dente, do Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes), cujos recursos são repassados às universi-
dades para promoção de ações voltadas à assistên-
cia ao estudante, tais como: moradia, alimentação, 
transporte e programas de auxílio. Este plano de apoio 
aos estudantes veio na verdade possibilitar, Srª Pre-
sidente e Srs. Senadores, que os estudantes, especi-
ficamente os mais carentes de todo o território nacio-
nal, inclusive os filhos de trabalhadores da zona rural, 
tivessem condições e acesso à universidade pública 
e disputassem em oportunidades futuras, no que se 
refere às oportunidades de trabalho, um espaço igual 
àqueles que sediam ou digo até habitam nos grandes 
centros do País.

Por essa razão, temos de elogiar a atitude do 
Presidente Lula quando incentivou a interiorização da 
universidade pública. E também parabenizar a atual 
Presidenta Dilma quando ela encampa todos esses 
programas e ainda incentiva a sua expansão para 
que, num futuro bem próximo, tenhamos condições de 
possibilitar e facilitar o acesso á universidade pública 
dos estudantes carentes, repito, de todos os recantos 
deste País.

Não podemos deixar de falar ainda, Srª Presi-
dente, do Plano Nacional de Assistência ao Estudan-
te, plano esse que tem possibilitado e além de tudo 
dado melhor condição e assistência aos estudantes 
pobres deste País, permitindo que todos, dentro das 
suas próprias necessidades, e no momento em que 
procurem, tenham a assistência das universidades 
públicas, sentindo de perto a presença do Governo, a 
atenção do Governo, quando dá à população carente, 
especificamente aos estudantes, condições de frequen-
tar, e de permanecer na escola. E, com isso, ter uma 
assistência à altura da necessidade da grande maioria 
da população brasileira.

Aproveito este momento, Srª Presidente, para 
solicitar à Presidente Dilma e ao Ministro da Educa-
ção Fernando Haddad que, dentro da continuidade do 
programa de interiorização das universidades públicas, 
incluam alguns Municípios da Paraíba; Municípios que 
se alocam e até que estão em regiões distantes da 
capital, das universidades públicas, para que todos os 
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cidadãos paraibanos tenham também a mesma aten-
ção que tem o estudante de outras regiões do País, a 
exemplo da Bahia, a exemplo do Ceará, a exemplo de 
Pernambuco e de tantos outros Estados da Federação, 
cuja demanda de estudantes a universidade pública já 
cobriu e já atendeu em todas as regiões do País.

Os Municípios cuja inclusão solicitamos são o 
Município de Guarabira, na Paraíba, na região do brejo 
paraibano; o Município de Itabaiana, lá no baixo Paraí-
ba; o Município de Catolé do Rocha, também no sertão 
da Paraíba; de Itaporanga, no sertão; e o Município de 
Uiraúna. Nesses Municípios, com certeza, com suas 
respectivas implantações de universidades e campi 
universitários, nós teremos condições, o Governo e 
todos nós, juntos, de cobrirmos todo o Estado da Pa-
raíba e com isso dar condições a todos os estudantes 
pobres da periferia e da zona rural Terão oportunidade 
e um melhor acesso à universidade pública, com con-
dições de disputar e ter acesso à universidade. Era só 
isso, Srª. Presidente, e agradeço a atenção de V. Exª 
quando nos dá a oportunidade de ter uma permuta 
de horário com outro companheiro para debatermos 
e registrarmos nesta Casa e, com isso, levantarmos e 
cobrarmos atenção no que se refere, cada vez mais, 
à ampliação e interiorização da universidade pública 
na Paraíba.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago. Vou pedir 
a V. Exª para assumir a Presidência, porque vou fazer 
uma comunicação inadiável. (Pausa.)

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra, para uma comuni-
cação inadiável, à Senadora Marta Suplicy.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Prezados Senadores e Senadoras, venho novamente a 
esta tribuna falar do caos que São Paulo está vivendo. 
Quem ontem estava na cidade de São Paulo, ou usou 
tanque para mergulho, ou não conseguia sair porque a 
cidade realmente parou, ficou em pânico. Felizmente, 
não tivemos mortes, mas o nível de congestionamen-
to, de perda material, de transtorno para as pessoas, 
está indo além da conta. 

Acredito que não adianta a gente ficar falando 
que choveu muito. É óbvio que choveu muito, e é ób-
vio que está chovendo além do natural, mas também 
temos de pensar o que não foi feito nesta cidade nos 
últimos anos, o que também ajuda este caos na cidade 

de São Paulo. Só o rio Tietê transbordou pela terceira 
vez em cinquenta dias! 

Mais do que isso: tivemos agora, na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, uma CPI das Enchentes, cujas 
conclusões orientaram representação junto ao Minis-
tério Público. 

Bem, o que é que a CPI das Enchentes mostrou 
com clareza? Primeiro, que os cronogramas de obras na 
cidade de São Paulo não são cumpridos e os recursos 
financeiros, além de escassos, são mal aplicados. 

A CPI também concluiu que, “mais do que à na-
tureza ou mesmo à ocupação errática do espaço ur-
bano, a maior responsabilidade pelos efeitos das chu-
vas cabe à Prefeitura de São Paulo”. Por quê? Porque 
houve “redução gradativa de recursos nos orçamentos 
dos últimos três anos e falta de empenho das dota-
ções orçamentárias” e também “má aplicação do que 
tem sido gasto”.

A apuração da CPI das Enchentes também mos-
trou que “a Administração Pública Municipal reduziu 
significativamente os recursos para a realização de 
obras essenciais no combate às enchentes, deixando 
de liquidar o valor aproximado de R$440 milhões”. 

Também aponta a CPI que faltou “fiscalização dos 
serviços de limpeza e reparos na estrutura subterrânea 
de captação de água e escoamento de água, que é 
composta por quase quatrocentas mil bocas de lobo 
e três mil quilômetros de galerias pluviais”.

Bom, o que nós estamos vendo é que as chuvas 
acontecem numa medida desproporcional, mas tam-
bém que os investimentos que teriam de ter sido feitos 
lá não foram feitos. 

Pior do que viver o caos de ontem em São Paulo 
é saber que nós não estamos diante de um fenômeno 
passageiro. Nós não vemos as coisas acontecerem! É 
um descaso total, a situação não está sendo enfrentada 
com a severidade que os paulistanos merecem. Não 
dá para aguentar mais essa situação, porque tem sido 
recorrente e sistemático nesta gestão o abandono dos 
projetos que passaram de uma gestão para outra.

Nós temos – repito aqui desta tribuna – um pro-
jeto chamado Drenus (Programa de Drenagem Urba-
na e Resgate Social), que foi deixado em 2004 para o 
Prefeito assumir e começar a tomar atitudes concretas. 
Trata-se de projeto de resgate social e de drenagem 
urbana feito em sintonia com o Plano Diretor de Ma-
crodrenagem da Bacia do Alto Tietê, elaborado pelo 
Governo Estadual através do DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica). É um plano que, comparado 
aos planos anteriores, é diferenciado, porque incorpo-
rava participação popular e educação ambiental. 

O plano não foi usado, mas não porque fizeram 
outro melhor. Não fizeram outro plano e não usaram o 
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Drenus, não usaram os recursos do BID, e São Pau-
lo paga multa pela não utilização dos recursos que 
deveriam ser destinados a fazer os piscinões neces-
sários.

Implantado o projeto Drenus, hoje nós teríamos 
3,5 mil famílias faveladas já reassentadas, e isso tudo 
com financiamento, não era dinheiro que sairia do caixa 
da Prefeitura. Os piscinões da Praça da Bandeira e da 
14-Bis podiam ter sido feitos já – isso para combater 
as cheias crônicas do Vale do Anhangabaú. Faz pra-
ticamente oito anos que os equipamentos não saem 
do papel. São Paulo continua pagando multa pelo em-
préstimo e nada acontece. 

Como paulistana, eu quero deixar aqui este pro-
testo. Tenho conversado com os paulistanos: alguns 
já nem reclamam mais, acham que é da vida; outros 
não sabem o que fazer.

Temos Prefeito na cidade e queremos que co-
mecem as obras que podem, segundo ele, contornar 
a situação daqui a quarenta anos. Não precisa tanto, 
é muito tempo para conseguir que a cidade de São 
Paulo volte à normalidade.

Obrigada. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª, Senador Aloysio, tem a palavra 
pela ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a minha questão de ordem começa, res-
peitosamente, com uma pergunta a V. Exª: que horas 
são, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Dezesseis horas e quatro minutos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – São 16h04min, portanto, é hora de já ter-
mos começado a Ordem do Dia, uma vez que o art. 162 
do Regimento Interno prescreve que a Ordem do Dia 
deverá começar, impreterivelmente, às 16 horas. Ora, 
o Regimento não contém palavras inúteis, não contém 
advérbios inúteis. Então, 16 horas são 16 horas. 

Peço respeitosamente a V. Exª que dê início à 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Tem razão V. Exª, Senador Aloysio Nu-
nes, mas, em atenção à oradora que estava cumprin-
do seu horário regimental, a Mesa teve a tolerância 
de quatro minutos. 

O próximo orador a usar da palavra seria o Se-
nador Roberto Requião, mas, para atender o apelo de 
V. Exª, que exige o cumprimento do Regimento, trans-

ferimos a presidência para a Senadora Marta Suplicy 
para que dê início à Ordem do Dia. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem. 

Eu acho extremamente interessante que a Mesa 
cumpra o Regimento, mas eu estava inscrito para falar. 
Consultei a Mesa e fui informado de que havia dois 
oradores na minha frente. Faz mais de uma hora e 
meia que estou esperando. Fui preterido sob o pretexto 
de que não haviam me visto no plenário, mas não me 
chamaram. Eu simplesmente fui impedido de usar a 
palavra por uma omissão da Mesa.

O Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Requião, visto que o Presidente 
ainda não está aqui, vou consultar o Senador Aloysio 
Nunes sobre a possibilidade de lhe concedermos a 
palavra. Caso ele não concorde, assumo a Presidência 
e começamos os trabalhos; caso o Senador Aloysio 
concorde, V. Exª terá a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente, não se trata de concor-
dar ou não concordar, são os termos expressos do 
Regimento Interno em seu art. 162.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sem dúvida. Daremos início à Ordem do Dia.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Srª Presidente, fica aqui o meu protesto. Consultei 
a Mesa, V. Exª usou a palavra para uma comunicação 
inadiável e outros oradores falaram, mas não me dei-
xaram usar a palavra, mesmo depois de ter esperado 
aqui no plenário por quase duas horas. Não entendo 
o que deu motivo a isso.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, assumi a Presidência há uns vinte 
minutos, eu não estava acompanhando os trabalhos. Se 
estivesse aqui, não teria havido esse entendimento.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 504, de 2010, de autoria do Pre-
sidente da República, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 
1972, que autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir empresa pública, sob a denominação de 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

Transcorre hoje a segunda sessão da matéria 
constando da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– não foram apresentadas emendas à 
medida provisória;

– a medida provisória foi aprovada na 
Câmara dos Deputados no dia 19 de fevereiro 
último, tendo como relator o Deputado Fernan-
do Coelho Filho;

– o prazo de vigência de sessenta dias 
foi prorrogado, por igual período, por ato do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
e se esgota nesta data, 1º de março;

– a medida provisória foi lida no Sena-
do Federal na sessão do dia 24 de fevereiro 
último.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Lobão Filho, Re-
lator revisor da matéria, para proferir parecer sobre 
ela.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Presidente.

Eu quero, desde já, uma vez que me foi sone-
gada a palavra, inscrever-me para discutir o PLV da 
Câmara nº 2.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não. V. Exª já está inscrito, Senador 
Requião.

Está com a palavra o Senador Lobão Filho para 
proferir seu parecer.

PARECER Nº 23, DE 2011–PLEN

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, agora, passo a ler o 
relatório sobre a Medida Provisória nº 504, de 22 de 
setembro de 2010, que dá nova redação ao art. 1º da 
Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a 
denominação Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa).

I – Relatório

Com amparo no art. 62 da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
apresentou para apreciação do Congresso Nacional 
a Medida Provisória nº 504, de 2010, que dá nova re-

dação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 
1972, para conceder à Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) autorização para exercer as 
atividades integrantes de seu objeto social, ainda que 
fora do território nacional.

A Câmara dos Deputados aprovou a iniciativa, 
conforme leitura em plenário do parecer do Relator, o 
nobre Deputado Fernando Coelho Filho, que externou 
sua convicção quanto aos requisitos constitucionais 
de relevância e urgência. Ademais, o Relator concluiu 
pela constitucionalidade e juridicidade e pela adequa-
ção financeira e orçamentária e da técnica legislativa 
da Medida Provisória em apreciação.

Agora, está em exame, no Senado Federal, a Me-
dida Provisória nº 504, de 22 de setembro de 2010.

II – Análise

Nos termos do comando do art. 62 da Constituição 
Federal, em caso de relevância e urgência, o Presi-
dente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.

Conforme o § 5º do referido artigo, a delibera-
ção de cada uma das Casas do Congresso Nacional 
sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de 
juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupos-
tos constitucionais.

Presentes os pressupostos, a admissibilidade da 
matéria tornar-se-á apenas uma decorrência. Na exata 
razão desse entendimento, consideramos admissível a 
Medida Provisória nº 504, de 2010, porque vemos no 
seu objeto os atributos constitucionais de urgência e 
relevância, conforme ponderaremos a seguir.

Objetivamente, reconhece-se o pressuposto cons-
titucional de urgência a que alude a Carta Magna no 
momento em que se admite, como é forçoso fazê-lo 
no contexto em análise, o impacto das providências 
oriundas da matéria em exame sobre o planejamento 
e a redefinição da visão de futuro da Embrapa.

Quanto à relevância, faremos, por oportuno, bre-
ves considerações sobre a Embrapa, empresa que 
representa para a agropecuária brasileira um marco 
da mais alta significância, expressa ao longo dos anos 
na forma de inovação tecnológica e elevação da pro-
dutividade de nossas atividades rurais.

A Embrapa foi instituída pela Lei nº 5.851, de 7 
de dezembro de 1972, com a missão preponderante de 
desenvolver tecnologias focadas na eficiência e na sus-
tentabilidade da exploração agropecuária. A iniciativa 
e a continuidade dos aperfeiçoamentos da instituição 
permitiram colocar o Brasil em destaque no domínio 
científico e no provimento de tecnologias agrícolas, in-
clusive para outros países de clima tropical, levando, 
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simultaneamente, à alta credibilidade e grande proje-
ção internacional alcançadas pela empresa.

Para se ter a real dimensão da importância da ins-
tituição, vale destacar a qualificação de seu quadro de 
funcionários, distribuídos nas 46 unidades descentrali-
zadas existentes. Dos 8.944 empregados da Embrapa, 
2.024 são pesquisadores, dos quais 21% têm mestrado 
e 71% detêm formação em nível de doutorado.

Esse quadro de pessoal tão qualificado contribuiu 
de forma significativa para a incorporação dos cerra-
dos ao sistema produtivo nacional, tornando a região 
responsável por quase metade da atual produção bra-
sileira de grãos. Em meio a essa verdadeira revolução, 
inúmeras pesquisas permitiram a adaptação da soja às 
condições brasileiras, de maneira que o País se tornou 
o segundo produtor mundial da leguminosa.

Entre a década de 1970 e os dias atuais, o volu-
me da produção de carne bovina e suína elevou-se a 
quatro vezes a oferta inicial. A produção da carne de 
frango aumentou cerca de 22 vezes no período, e a 
produção de leite cresceu duas vezes e meia. O mais 
importante é que a produtividade das explorações ru-
rais, em geral, aumentou, significando mais produção 
sobre a mesma área. A título de ilustração, é suficiente 
que se registre que, no período, vimos a produtividade 
brasileira de hortaliças dobrar, fato que seria difícil de 
imaginar sem a atuação da Embrapa.

Além disso, houve uma preocupação específica 
com o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de 
produção voltados ao aumento da eficiência da agri-
cultura familiar e à incorporação dos pequenos pro-
dutores ao agronegócio, com melhoria da renda e do 
bem-estar das comunidades rurais.

Nesse aspecto, abro um parêntese para acres-
centar que o meu querido Estado do Maranhão tem 
recebido a contribuição das pesquisas científicas re-
alizadas pela Embrapa Cocais, cuja missão tem sido 
viabilizar, por meio de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, soluções para a sustentabilidade da agricul-
tura nos biomas Cocais e Planícies Inundáveis, com 
ênfase no segmento da agricultura familiar, em bene-
fício de toda a sociedade maranhense.

Em um plano mais abrangente, desde sua criação, 
a Embrapa interage com organismos internacionais, 
com universidades e com agências especializadas em 
diversos países. Em sua atuação no exterior, a empre-
sa tem operado por meio de acordos de cooperação 
técnica firmados com outras instituições de pesquisa 
localizadas nos países interessados em estabelecer 
intercâmbios científicos. Dessa forma, a entidade de-
senvolve projetos de cooperação para transferência 
de tecnologia em parceria com países da África, da 
América, da Ásia e da Europa.

A Embrapa mantém 78 acordos de cooperação 
técnica com 89 instituições estrangeiras espalhadas 
por mais de 56 países. Os acordos multilaterais alcan-
çam 20 organizações internacionais, envolvendo prin-
cipalmente a pesquisa em parceria e a transferência 
de tecnologia.

Por um lado, a atuação mediante convênios apre-
senta as vantagens de aproximar com agilidade os pes-
quisadores de outros países e de ampliar a diversidade 
do conhecimento sobre os objetos de pesquisa. No 
entanto, a dependência da intermediação de entidades 
internacionais nas ações da Embrapa no exterior traz 
limitações jurídicas no plano operacional que afetam 
diretamente a eficácia de projetos, como, por exemplo, 
os que necessitam de envio ou recebimento de recur-
sos destinados à instalação de experimentos.

Srª Presidente, atualmente, uma simples aber-
tura de conta bancária, a contratação de mão-de-obra 
e procedimentos administrativos elementares, como o 
estabelecimento de escritório, ficam na inteira depen-
dência da assinatura de convênios, que se sujeitam, por 
sua vez, a embargos burocráticos no Brasil e também 
no exterior, reduzindo a flexibilidade e os resultados 
das ações da instituição.

A Medida Provisória nº 504, de 2010, altera a Lei 
nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, para dar à Em-
brapa mais autonomia e maior flexibilidade de gestão 
e administração nas atividades de cooperação cientí-
fica internacional que hoje executa. De acordo com a 
alteração proposta, a Embrapa poderá “exercer qual-
quer das atividades integrantes de seu objeto social 
fora do território nacional, em conformidade com o que 
dispuser seu estatuto social”.

Nos termos das novas disposições, a Embrapa 
tende a se fortalecer e a se expandir para além do 
suporte ao desenvolvimento tecnológico da agrope-
cuária e da agroindústria brasileiras, ganhando novas 
e desafiantes funções. Fica evidente que as ações da 
empresa no exterior estarão atreladas e serão forte-
mente determinadas pela implementação da estratégia 
elaborada pela política externa do Brasil, que deverá 
estar sempre atenta aos riscos envolvidos na transfe-
rência de conhecimento fundamental para a competi-
tividade nacional.

A adoção das tecnologias da Embrapa no exterior, 
sobretudo em países da África e da América Latina, 
pode abrir grandes oportunidades de negócios para 
a indústria brasileira, uma vez que a intensificação do 
uso de material genético de alto desempenho e da 
aquisição de máquinas e equipamentos se constitui 
fenômeno normalmente observado nos processos de 
transferência tecnológica entre países.
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Dessa forma, para a Embrapa, torna-se real a 
oportunidade de auferir maiores ganhos provenientes 
da transferência de tecnologias, produtos e serviços 
vinculados à empresa, diretamente ou mediante a in-
termediação comercial de parceiros privados brasilei-
ros com atuação internacional. Evidentemente, não se 
pode ser insensível a esse aperfeiçoamento, exigido 
pelo surgimento de novas oportunidades de coopera-
ção, que colocam a Embrapa diante da oportunidade 
de ter acesso a novos conhecimentos e bases genéti-
cas não exploradas pela pesquisa nacional.

Finalmente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
entendemos que a Embrapa precisa do nosso apoio, 
que, neste momento, se traduz na aprovação da MP 
nº 504, de 2010, uma proposição que se apresenta em 
conformidade com os preceitos de constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e se mostra adequada 
em seus aspectos financeiros e orçamentários.

Portanto, pelo exposto, votamos favoravelmente 
à aprovação da MP nº 504, de 2010, na forma apre-
sentada pelo Poder Executivo e aprovada pela Câmara 
dos Deputados. 

Srª Presidente, Embrapa, uma empresa que é, 
na realidade, um grande motivo de orgulho para todos 
os brasileiros.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 23, DE 2011 

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 504, de 22 de setembro de 2010, que dá 
nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 
de dezembro de 1972, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir empresa pública, sob 
a denominação de Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Relator: Senador Lobão Filho

I – Relatório

Com amparo no art. 62 da Constituição Federal, 
o Exmº Sr. Presidente da República apresentou para 
apreciação do Congresso Nacional a Medida Provisó-
ria nº 504, de 2010, que dá nova redação ao art. 1º da 
Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, para conce-
der à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) autorização para exercer as atividades 
integrantes de seu objeto social, ainda que fora do 
território nacional.

A Câmara dos Deputados aprovou a iniciativa, 
conforme leitura em Plenário do parecer do Relator, 
Deputado Fernando Coelho Filho, que externou sua 
convicção quanto aos requisitos constitucionais de re-
levância e urgência. Ademais, o Relator concluiu pela 

constitucionalidade, juridicidade, e pela adequação 
financeira e orçamentária e da técnica legislativa da 
Medida Provisória em apreciação.

Em exame, no Senado Federal, a Medida Provi-
sória nº 504, de 22 de setembro de 2010.

II – Análise

Nos termos do comando do art. 62 da Constituição 
Federal, em caso de relevância e urgência, o Presi-
dente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com forca de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.

Conforme o § 5º do referido artigo, a delibera-
ção de cada uma das Casas do Congresso Nacional 
sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de 
juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupos-
tos constitucionais.

Presentes os pressupostos, a admissibilidade da 
matéria torna- se apenas uma decorrência. Na exata 
razão desse entendimento, consideramos admissível 
a Medida Provisória no 504, de 2010, porque vemos 
no seu objeto os atributos constitucionais de urgência 
e relevância, conforme ponderaremos, a seguir.

Objetivamente, reconhece-se o pressuposto cons-
titucional de urgência a que alude a Carta Magna no 
momento em que se admite, como é forçoso fazê-lo 
no contexto em análise, o impacto das providências 
oriundas da matéria em exame sobre o planejamento 
e redefinição da visão de futuro da Embrapa.

Quanto à relevância, faremos, por oportuno, bre-
ves considerações sobre a Embrapa, empresa que 
representa para a agropecuária brasileira um marco 
da mais alta significância, expressa ao

longo dos anos na forma de inovação tecnológi-
ca e elevação da produtividade de nossas atividades 
rurais.

A Embrapa foi instituída pela Lei nº 5.851, de 7 
de dezembro de 1972, com a missão preponderante de 
desenvolver tecnologias focadas na eficiência e na sus-
tentabilidade da exploração agropecuária. A iniciativa 
e a continuidade dos aperfeiçoamentos da instituição 
permitiram colocar o Brasil em destaque no domínio 
científico e no provimento de tecnologias agrícolas, 
inclusive para outros países de clima tropical, levando 
simultaneamente à alta credibilidade e grande projeção 
internacionais alcançadas pela empresa.

Para se ter a real dimensão da importância da 
instituição, vale destacar a qualificação do seu quadro 
de funcionários, distribuído nas 46 unidades descentra-
lizadas existentes. Dos 8.944 empregados da Embrapa, 
2.024 são pesquisadores, dos quais 21% têm mestrado 
e 71% detém formação em nível de doutorado.
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Esse quadro de pessoal tão qualificado contribuiu 
de forma significativa para a incorporação dos cerra-
dos ao sistema produtivo nacional, tornando a região 
responsável por quase metade da atual produção bra-
sileira de grãos. Em meio a essa verdadeira revolução, 
inúmeras pesquisas permitiram a adaptação da soja às 
condições brasileiras, de maneira que o País se tornou 
o segundo produtor mundial da leguminosa.

Entre a década de 1970 e os dias atuais, o volu-
me da produção de carne bovina e suína elevou-se a 
4 vezes a oferta inicial. A produção da carne de frango 
aumentou cerca de 22 vezes no período e a produção 
de leite cresceu duas vezes e meia. Mais importante, 
a produtividade das explorações rurais em geral au-
mentou, significando mais produção sobre a mesma 
área. A titulo de ilustração, e suficiente que se regis-
tre que no período vimos a produtividade brasileira de 
hortaliças dobrar, fato que seria difícil imaginar sem a 
atuação da Embrapa.

Alem disso, houve uma preocupação especifica 
com o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de 
produção voltados ao aumento da eficiência da agri-
cultura familiar e a incorporação dos pequenos pro-
dutores ao agronegócio, com melhoria da renda e do 
bem estar das comunidades rurais.

Nesse aspecto, abro um parentese para acres-
centar que o meu querido Estado do Maranhão tem 
recebido a contribuição das pesquisas cientificas re-
alizadas pela Embrapa Cocais, cuja missão tem sido 
viabilizar, por meio de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, soluções para a sustentabilidade da agri-
cultura nos biomas Cocais e Planícies Inundáveis com 
ênfase no segmento da agricultura familiar, em bene-
ficio da sociedade.

Em um plano mais abrangente, desde sua criação 
a Embrapa interage com organismos internacionais, 
universidades e agencias especializadas de diversos 
países. Em sua atuação no exterior, a empresa opera 
por meio de acordos de cooperação técnica firmados 
com outras instituições de pesquisa localizadas nos 
países interessados em estabelecer intercâmbios cien-
tíficos. Dessa forma, a entidade desenvolve projetos 
de cooperação para transferência de tecnologia, em 
parceria com países da Africa, da America, da Asia 
e da Europa.

A Embrapa mantém 78 acordos de cooperação 
técnica com 89 instituições estrangeiras espalhadas 
por mais de 56 países. Os acordos multilaterais alcan-
çam 20 organizações internacionais, envolvendo prin-
cipalmente a pesquisa em parceria e a transferência 
de tecnologia.

Por um lado, a atuação mediante convênios apre-
senta as vantagens de aproximar com agilidade os 

pesquisadores de outros países e de ampliar a diver-
sificação do conhecimento sobre os objetos de pes-
quisa. No entanto, a dependência da intermediação 
de entidades internacionais nas ações da Embrapa, 
no exterior, traz limitações jurídicas no plano opera-
cional que afetam diretamente a eficácia de projetos, 
como, por exemplo, os que necessitam do envio ou 
recebimento de recursos destinados à instalação de 
experimentos.

Atualmente, uma simples abertura de conta ban-
cária, a contratação de mão-de-obra e procedimentos 
administrativos elementares, como o estabelecimento 
de escritório, ficam na inteira dependência da assinatura 
de convênios, que se sujeitam por sua vez a embargos 
burocráticos no Brasil e no exterior, reduzindo a flexibi-
lidade e os resultados das ações da instituição.

A Medida Provisória nº 504, de 2010, altera a Lei 
nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, para dar à Em-
brapa mais autonomia e maior flexibilidade de gestão 
e administração nas atividades de cooperação cientí-
fica internacional que hoje executa. De acordo com a 
alteração proposta, a Embrapa poderá “exercer qual-
quer das atividades integrantes de seu objeto social 
fora do território nacional, em conformidade com o que 
dispuser seu estatuto social”.

Nos termos das novas disposições, a Embrapa 
tende a se fortalecer e se expandir para além do suporte 
ao desenvolvimento tecnológico da agropecuária e da 
agroindústria brasileiras, ganhando novas e desafian-
tes funções. Fica evidente que as ações da empresa 
no exterior estarão atreladas e serão fortemente deter-
minadas pela implementação da estratégia elaborada 
pela política externa do Brasil, que devera estar atenta 
aos riscos envolvidos na transferência de conhecimento 
fundamentais para a competitividade nacional.

A adoção das tecnologias da Embrapa no exterior, 
sobretudo em países da África e da America Latina, 
pode abrir grandes oportunidades de negócios para 
a indústria brasileira, uma vez que a intensificação do 
use de material genético de alto desempenho e da 
aquisição de maquinas e equipamentos se constitui 
fenômeno normalmente observado nos processos de 
transferência tecnológica entre países.

Dessa forma, para a Embrapa, torna-se real a 
oportunidade de auferir maiores ganhos provenientes 
da transferência de tecnologias, produtos e serviços 
vinculados a empresa, diretamente ou mediante a in-
termediação comercial de parceiros privados brasilei-
ros com atuação internacional. Evidentemente, não se 
pode ser insensível a esse aperfeiçoamento, exigido 
pelo surgimento de novas oportunidades de coopera-
ção, que colocam a Embrapa diante da oportunidade 
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de ter acesso a novos conhecimentos e bases genéti-
cas não exploradas pela pesquisa nacional.

Finalmente, entendemos que a Embrapa preci-
sa do nosso apoio, que neste momenta se traduz na 
aprovação da Medida Provisória 504, de 2010, uma 
proposição que se apresenta em conformidade com os 
preceitos de constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e se mostra adequada em seus aspectos 
financeiros e orçamentários.

III – Voto

Pelo exposto, votamos favoravelmente à aprova-
ção da Medida Provisória nº 504, de 2010, na forma 
apresentada pelo Poder Executivo, e aprovada pela 
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho, Re-
lator.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Lobão Filho.

O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Lobão Filho, é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN. No 
mérito, pela aprovação da medida provisória.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária. (Pau-
sa.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Srª Presidente, peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encaminhar os pressupostos, Senador 
Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
evidentemente que essa medida provisória não obedece 
aos pressupostos de relevância e urgência. 

Vejam bem que o que a Embrapa deseja fazer é 
o que ela, na realidade, já está fazendo. A Embrapa, 
na própria justificativa que vem da medida provisória... 
Aliás, a Senhora Presidente da República já vem justi-
ficando que a Embrapa desenvolve as atividades que 
ela diz pretender desenvolver na medida provisória. E 
cita, como exemplo, que já tem alguns escritórios inter-
nacionais, como é o caso de Gana e da Venezuela. 

Ora, qual é a urgência que pode ter uma medida 
provisória que busca fazer com que a Embrapa tenha 
um braço internacional, se esse braço internacional 
já existe? 

Então, não é nem discordar do mérito da medida 
provisória. O fato é que o pressuposto constitucional 
da urgência não está, evidentemente, cumprido. Então, 

é flagrantemente inconstitucional, e a inconstituciona-
lidade está estampada na justificação de motivos feita 
pela Presidência da República. 

De sorte, Sr. Presidente, que vamos votar contra. 
O DEM vota contra a urgência dessa medida. Acho até 
que a medida é relevante, mas o fato é que essa medi-
da provisória poderia e deveria ser tratada através de 
um projeto de lei. Por quê? Porque, na realidade, o que 
estamos verificando é que o Executivo vem tentando 
resolver os seus problemas pontuais, sacrificando as 
prerrogativas do Congresso Nacional. E, vamos lá, es-
pecialmente do Senado Federal. O que acontece? As 
medidas já chegam aqui trancando a pauta. No caso 
específico, nós não tivemos a oportunidade de obser-
var o número de sessões e ela está expirando hoje. 
Quer dizer, na realidade, há um menoscabo completo 
quanto à atividade do Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente, quanto ao pressuposto de urgên-
cia, nós verificamos que ele não acontece e que, por-
tanto, nós não podemos ser favoráveis.

Assumindo a Liderança do DEM, Sr. Presidente, 
que deve acontecer no próximo dia 16, digo a V. Exª 
que já estamos estudando maneiras de questionar sis-
tematicamente o Executivo quando não estiver valendo 
o pressuposto nem da relevância nem da urgência, ou 
qualquer um deles. Isso porque, na realidade, nós te-
mos que valorizar aqui a nossa realidade. 

O Executivo pode e deve discutir. Não se trata de 
ser contra uma matéria tão bem relatada pelo Senador 
Lobão Filho. No mérito, nós também votaremos a favor, 
mas o fato é que a exposição de motivos já derruba 
o pressuposto de urgência. Como é que alguém quer 
instalar... quer um braço internacional para poder tra-
balhar fora se já se encontra trabalhando? 

O que se quer, na realidade, no mérito, é tirar 
essa operacionalidade do Ministério das Relações 
Exteriores, e sou favorável. Acho que nós não temos 
que trabalhar ideologicamente essa questão de ajuda 
internacional, especialmente ajuda científica, através 
de mecanismos ideológicos. Mas, francamente, repito, 
não há como, neste momento, votar favoravelmente à 
urgência dessa matéria. 

Portanto, Sr. Presidente, o DEM vai votar con-
tra.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Continua o encaminhamento. 

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr. 
Presidente, pela ordem, apenas para...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª falará depois da discussão, como Rela-
tor, explicando as questões suscitadas.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – 
Positivo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu queria levantar uma questão que tem 
me preocupado e até antecede o debate de conteúdo 
dessa matéria, que, na minha opinião, é de suma im-
portância. Nós estamos tratando da ampliação de um 
espaço consolidado efetivamente por parte da Embra-
pa, mas fazendo aquilo que inclusive a Embrapa pode 
agora, de forma muito mais ampla, desenvolver, não 
só no sentido da sua saída, cooperação com diversos 
países que precisam, como também fazer disso um 
caminho de volta para desenvolvimento em nossos 
parques tecnológicos.

Mas a reclamação que quero fazer aqui, Sr. Pre-
sidente... E não é um problema do Executivo usar as 
medidas provisórias, ultrajando ou eliminando a pos-
sibilidade do debate nesta Casa. Eu me refiro, meu 
caro Senador Alvaro Dias, ao aspecto que nós esta-
mos vivenciando hoje. 

Por exemplo, eu passei o meu dia todo hoje na 
Câmara dos Deputados, discutindo as Medidas Pro-
visórias nºs 512 e 517, porque não terei oportunidade 
de debatê-las e discuti-las nesta Casa. Passei o dia 
todo hoje fazendo isso. 

Inclusive, hoje a Presidente Dilma está na Bahia. 
Abri mão de acompanhá-la para vir para cá defender 
os interesses do meu Estado nessas duas medidas 
provisórias. Por quê? Porque o rito processual estabe-
lecido por nós – não foi estabelecido pelo Executivo –, 
o processo de apreciação aprovado por estas Casas, 
Câmara e Senado tem nos faltado. Esse procedimento 
não nos tem permitido sequer fazer uma emenda. Eu 
fiz emenda à Medida Provisória nº 517. Não vou ter 
oportunidade de fazer o bom debate.

Então, o que vai acontecer? Nós vamos apreciar 
medidas provisórias no afogadilho. Vamos apreciar 
medidas provisórias assim: chegando e aprovando. E 
mesmo tendo boas sugestões ou tendo interesse na 
apreciação dessas matérias, não poderemos fazê-lo, do 
ponto de vista da nossa intervenção, porque a medida 
provisória efetivamente teria que voltar para a Câmara. 
Consequentemente, cairia e perderia os seus efeitos, 
ainda que parte dos efeitos jurídicos, processados pela 
medida provisória, já estivessem garantidos.

Então, esse é um procedimento, porque há uma 
reclamação interna. E quero conclamar V. Exª, Presi-
dente desta Casa. E disse isso hoje, até numa provo-
cação a meu Líder Romero Jucá, que eu passei o dia 
inteiro discutindo com outro líder. Hoje eu passei o dia 
discutindo com o Líder na Câmara dos Deputados – que 
não é mais meu Líder –, o Líder Vaccarezza, porque 
lá está o espaço que ainda resta, do ponto de vista 
de tempo, para se ajustar a questão do conteúdo da 
medida provisória.

Portanto, nós temos de mudar esse rito proces-
sual. Estou reagindo, pura e simplesmente, à ação de 
um Senador que se limita ao carimbo em uma medida 
provisória. Esse não é o procedimento correto.

E esse erro, quero acentuar, foi produzido por 
nós Parlamentares, nós do Congresso Nacional. É 
um erro do rito processual, e não do Executivo. En-
tão, precisamos mexer nisso, porque, daqui até essas 
medidas provisórias que estão na Câmara vencerem, 
nós vamos ficar aqui, agora, dizendo: “Sim, senhor”. 
“Sim ou sim?” Não dá para isso.

Não é um problema de discordância do mérito, 
porque, inclusive, nessa questão da Embrapa, tenho 
total compreensão. Sei, inclusive, do papel... Discordo 
do meu colega Demóstenes Torres. Acho que a ida da 
Embrapa para essa sua saída é uma ida importante 
para nivelar a nossa maior empresa de pesquisa ins-
talada neste País; nivelá-la no mesmo tope de diver-
sas empresas mundiais, mesmo da iniciativa privada, 
mesmo de grandes laboratórios. Mas quero dizer, De-
móstenes, que há uma incongruência. Eu não posso 
aqui, por exemplo, ajustar a essa medida provisória 
algumas das iniciativas que eu gostaria de colocar de 
forma relevante, emergente, na medida provisória que 
atende a Embrapa.

Tenho com a Embrapa uma relação histórica 
desde a minha atuação na Comissão de Ciências e 
Tecnologia. Mas, neste momento, por exemplo, estou 
impedido de colocar nessa medida provisória algo que 
pudesse sintonizar a Embrapa com os parques tecnoló-
gicos existentes no País, aproveitando essa sua saída 
internacional e vinculando-a a parques como o Parque 
Tecnológico de Salvador, o Parque Tecnológico de Re-
cife e parques tecnológicos em outros cantos.

Portanto, quero dizer da minha posição favorável, 
mas quero chamar principalmente V. Exª, Presidente 
Sarney, para abrirmos esse debate urgentemente nesta 
Casa, senão teremos sessões e mais sessões...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – ...em que V. Exª vai virar um carimba-
dor de medidas provisórias. Não queremos isso para 
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V. Exª, muito menos para mim e para este plenário, e 
queremos contribuir com o Executivo e com as medi-
das para o desenvolvimento do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª tem absoluta razão. 
Realmente, esse sistema tem tornado o Sena-

do apenas homologador de medida provisória. Temos 
reclamado isso aqui muitas vezes. Essa discussão é 
reincidente. Já tivemos a oportunidade, não só eu, como 
os Presidentes que me antecederam, de reclamar ao 
Presidente da Câmara que não é possível que esse 
sistema continue e dizer que o Senado se recusará, 
se não chegar com uma certa antecedência, a apre-
ciar as medidas. 

Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues, 
por cinco minutos.

Em seguida, V. Exª está inscrito. Renan Calheiros, 
Alvaro Dias e Eduardo Braga.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar a votação.Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, no mesmo sentido do que já foi colo-
cado, em especial pelo Líder Demóstenes, nós temos 
total acordo com a relevância da matéria, inclusive 
destacando o papel que a Embrapa virá a cumprir para 
a soberania nacional, o papel que a Embrapa virá a 
cumprir com o caráter e as medidas que estamos to-
mando nessa MP. 

Agora, no mesmo sentido, Sr. Presidente, o cri-
tério de urgência dessa matéria, previsto no art. 62 
da Constituição, não está explicitado, não está sendo 
cumprido nessa medida provisória

E, da mesma forma, eu me surpreendo. Vejo o 
Walter falando aqui sobre o papel que temos de cum-
prir no Senado em relação às medidas provisórias, e, 
mesmo estreando agora, quero reiterar o caráter des-
sa crítica. O Senado não pode ter um prazo tão curto 
para a apreciação de medidas provisórias, e a medida 
provisória demorar um longo tempo na Câmara dos 
Deputados.

E queria aqui reiterar, Presidente: é fundamental o 
Congresso Nacional afirmar-se. Há aí, sim – divergindo 
do meu caro amigo, Senador Walter Pinheiro –, um pa-
pel e uma responsabilidade do Executivo. O Executivo 
sabe quais são as medidas que podem vir a cumprir 
os critérios de urgência e aquelas que não cumprem 
esses critérios de urgência. É o caso dessa medida 
provisória. Essa medida provisória mais caberia na 
forma legislativa, para ser tratada e apresentada para 
o Congresso Nacional como projeto de lei, do que na 
forma de MP. Apesar disso, nós reiteramos que o PSOL 
compreende a relevância da matéria, compreende e 
concorda com o seu mérito e, em função disso, ape-

sar da divergência da forma, apesar de ter convicção 
de que essa MP não cumpre os critérios de urgência, 
nós votaremos favoravelmente, por compreendermos 
a relevância que a matéria tem e por compreendermos 
o papel que a Embrapa tem para o desenvolvimento 
tecnológico do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros 
para encaminhar os pressupostos de urgência e re-
levância.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem ao Congresso Nacional nº 570, de 2010, sub-
meteu ao exame deste Poder a Medida Provisória nº 
505, de 24 de setembro de 2010.

A proposta, Sr. Presidente, foi aprovada pela Câ-
mara dos Deputados em 24 de fevereiro de 2011, na 
forma do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2011, 
conforme parecer proferido pelo ilustre Deputado Mau-
rício Quintella Lessa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Renan Calheiros, eu queria só fazer 
uma ponderação a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A medida provisória de que V. Exª está tratando 
é a outra medida provisória, a nº 3.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, é porque V. Exª pediu para que eu, 
exatamente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É porque V. Exª estava inscrito aqui na...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Não, não, não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª estava inscrito na lista aqui.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Então, muito obrigado. Eu vou aguardar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Prova que a medida não tinha essa relevância 
toda nem urgência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pelo contrário, ele está urgentíssimo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é repetitivo, mas o 
fato exige a repetição. O Congresso Nacional, o Parla-
mento brasileiro está se transformando em almoxarifado 
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do Poder Executivo. Eu creio que isso apequena demais. 
Nós assistimos à usurpação da função legislativa com 
a maior naturalidade. Não há mais a capacidade de 
indignação diante de golpes frontais às prerrogativas 
do Legislativo. E é sempre bom repetir: não são prer-
rogativas pessoais. Nós que estamos aqui transitoria-
mente não temos o direito de delas abrir mão, porque 
pertencem à instituição parlamentar.

Ainda há pouco, fomos ao Supremo Tribunal Fe-
deral. Confesso, Sr. Presidente, que preferíamos não 
ter de ir ao Supremo Tribunal Federal. Seria melhor 
se pudéssemos resolver os nossos impasses no âm-
bito do Poder Legislativo. Mas a alternativa que resta 
a uma minoria numericamente reduzida é se socorrer 
da Suprema Corte para preservar o Princípio da Se-
paração dos Poderes, para defender a Carta Magna 
e para sustentar prerrogativas que são indispensáveis 
para o exercício da atividade legislativa.

O DEM, o PSDB e o PPS, juntos, fomos ao Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal e apresentamos 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pretendendo 
a revogação do art. 3º do projeto de lei que aqui foi 
aprovado na semana passada, transferindo ao Poder 
Executivo a prerrogativa de fixar o salário mínimo em 
lei, numa afronta ao art. 7º da Constituição Federal no 
seu inciso IV. Hoje, guardadas as devidas proporções, 
o fato se repete, não só nesta medida provisória, mas 
em outras medidas subsequentes.

Nós estamos abrindo mão de uma prerrogativa da 
instituição que nos autoriza a legislar. Nessa matéria 
eu estou impedido, por exemplo, de indagar a estima-
tiva dos custos da implantação das atividades que a 
empresa Embrapa passará a exercer no exterior.

Não há informações sobre isso. Nós não sabemos 
qual é a estimativa de gastos para essa atividade no 
exterior. Quanto custará, por exemplo, a instalação de 
um escritório ou uma representação da empresa em 
outro País? Não há informação sobre isso.

A medida provisória que chega agora para ser 
aprovada em seguida, sob pena de ser arquivada, 
impede-nos de aprofundar o debate e de melhorar a 
proposta.

Eu ouvi agora, do Senador Walter Pinheiro, da 
Bahia, o desejo de melhorar essa medida provisória. 
Ele teria o que acrescentar a ela em benefício do in-
teresse público. No entanto, Sr. Presidente, nós esta-
mos impedidos.

Não vamos pedir votação nominal nesta matéria 
para, em função do Regimento, não perdermos a opor-
tunidade de pedir votação nominal na medida provisória 
que virá a seguir, porque esta sim, apresenta... 

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Esta 
sim, Sr. Presidente, apresenta excrescências ainda 
mais horrendas, e nós temos que rejeitar essas ex-
crescências da medida provisória que trata da autori-
dade olímpica.

Eu gostaria, Sr. Presidente, que V. Exª fosse tão 
rigoroso como tem sido em relação ao horário, e o faz 
muito bem, respeitando o Regimento, mas possa ser 
também tão rigoroso na defesa das prerrogativas do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga. V. 
Exª pediu a palavra?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria não só de reafirmar a 
importância da Embrapa no sucesso do agronegó-
cio nacional, mas também a importância de a nossa 
Embrapa poder contribuir com regiões do mundo que 
têm vocação e que necessitem do agronegócio, a soja, 
questões em que nós detemos, hoje, dentro da Em-
brapa, a tecnologia. 

Mas faço uso da palavra também, Sr. Presidente, 
para fazer um apelo a V. Exª, não apenas como Presi-
dente do Senado, mas como Presidente do Congres-
so. Evidentemente, a colocação do Senador Walter 
Pinheiro ainda há pouco com relação aos prazos das 
MPs, efetivamente, tem que ser questão analisada por 
V. Exª junto à Câmara dos Deputados.

Nós, como Casa revisora, não estamos tendo 
mais prazo sequer para debater e discutir emendas 
que estão dentro das medidas provisórias, porque ou 
votamos a medida provisória como está ou ela cai, e 
acabamos prejudicando a Nação brasileira. 

Isso, Sr. Presidente, evidentemente, é uma ques-
tão importante. Temos, ainda na sessão de hoje, outras 
MPs que serão debatidas que têm essa questão. Não 
é o caso da medida provisória relativa à Embrapa, que 
não sofreu emendas. 

Creio que, com a sua liderança e com a importân-
cia que o Senado tem, seria de bom tom uma conversa 
do Senado com a Câmara, junto ao Governo Federal, 
para que não fique prejudicado o debate nesta Casa 
e a contribuição que esta Casa pode dar às medidas 
provisórias.

Eu tenho certeza de que V. Exª haverá de encon-
trar, com habilidade e sabedoria, caminhos com rela-
ção a esta questão das MPs, que está prejudicando os 
nossos trabalhos e a contribuição de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O tema das MPs consta da reforma política. 
Espero que a reforma política dê resposta a essas 
questões. O que eu posso fazer e tenho feito, não só 
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agora, mas em outras ocasiões, porque, como eu dis-
se, esse problema é reincidente nesta Casa, é pedir ao 
Presidente da Câmara que remeta a matéria dentro do 
prazo, o que não tenho conseguido, porque depende 
do Presidente da Câmara.

Mas espero que essa questão seja resolvida com 
a mudança da legislação, com a reforma política que 
estão fazendo.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me juntar a 
V. Exª e ao nosso Senador Eduardo Braga e dizer que, 
quando nos deparamos com uma situação como esta, 
em que pouco se pode fazer aqui no Senado, tendo 
em vista os prazos fatais, que nos dão esta situação 
de ou se vota ou ficam sem eficácia medidas tão im-
portantes como essa da Embrapa – e nós nordestinos 
sabemos o que a Embrapa desenvolveu na nossa 
região e do quanto pode fazer pelo mundo afora – aí 
vale, em nosso nome, levar a V. Exª a nossa tristeza, 
no mínimo, decepção e até indignação com relação 
ao fato de que os prazos estão excluindo o Senado 
de debate tão importante como este.

A medida que será apreciada em seguida, a da 
autoridade olímpica, também merecia um debate mais 
forte, mais profundo, e o Senado fica privado desta 
situação. 

Faço esse apelo. Sei que V. Exª já tem sentido 
isso, mas é uma voz a mais a se juntar àquelas que já 
falaram sobre essa matéria tão importante de todos 
nós, que são as medidas provisórias, que precisam 
ser debatidas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Agradeço pela sua solidariedade. Comungo 
dos sentimentos de V. Exª.

Com a palavra o Senador João Pedro, para enca-
minhar os pressupostos de urgência e relevância.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero concordar com o 
parecer do Relator da Medida Provisória nº 504 e, no 
mérito, chamar a atenção desta Casa, para colocar, 
da nossa região, a experiência estratégica da Embra-
pa na Amazônia. 

Estamos votando uma medida provisória de uma 
instituição que tem mais de dois mil pesquisadores 
– é evidente que, se analisarmos, a Embrapa deve 
ter pleitos no sentido de aumentar o número de pes-
quisadores. Chamo a atenção, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para o papel relevante e estratégico 

da Embrapa na Amazônia, com pesquisas relevantes 
para o nosso povo, para o Estado brasileiro, para as 
populações tradicionais da Amazônia. Quero chamar 
a atenção aqui para o trabalho de pesquisa da Em-
brapa sobre o guaraná. O guaraná, hoje, é um produto 
mundialmente conhecido. Tem ali a participação dos 
pesquisadores, da dedicação de anos e anos de tra-
balho no campo da pesquisa. 

Da mesma forma, chamo atenção para uma cul-
tura da Amazônia, que é a cultura do cupuaçu – pro-
duto que os japoneses tentaram levar como se fosse 
oriundo do Japão, da Ásia. Pois bem. A Embrapa tem 
uma participação ali com o cacau, com a piscicultura, 
com o cupuaçu, com o dendê, com formas de recu-
perar áreas degradadas na Amazônia. Ou seja, fazer 
pesquisa na Amazônia e sair das fronteiras do Brasil, 
interagindo com laboratórios e com experiências de 
outros países, é o mérito da relevância desta medida 
provisória.

Eu gostaria que o DEM e que o PSDB votassem. 
É verdade que as observações dos procedimentos 
sobre a medida provisória, sobre a participação do 
Senado na discussão, são relevantes, precisam ser 
mudadas. Mas esta é uma medida provisória que nós 
precisamos votar, porque a Embrapa é o Brasil, é o 
que tem de mais avançado do ponto de vista da pes-
quisa, do conhecimento. Fazer com que a nossa pes-
quisa possa interagir com laboratórios, com pesquisas 
além da fronteira brasileira é muito importante para o 
Brasil, para a pesquisa, para a ciência do mundo, Sr. 
Presidente.

Quero dizer do meu orgulho de fazer a defesa 
dessa instituição brasileira que vem fazendo muito pela 
pesquisa e também pelas populações, pela economia 
familiar. Já foi destacado aqui o agronegócio, mas a 
Embrapa fez muito e continua fazendo por setores im-
portantes da economia dos pequenos produtores da 
Amazônia e do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que V. Exª me inscreva para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está inscrito, Senador Inácio Arruda. Discutir, 
não, encaminhar a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, é possível que algum Se-
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nador ou Senadora possa discordar de uma medida 
provisória, mas não da Embrapa. 

A Embrapa é uma empresa pública extraordiná-
ria, que atua melhorando, consideravelmente, nossa 
agricultura. Atua em todas as regiões, conforme aqui 
assinalou o Senador João Pedro. Atua na Amazônia 
e no Nordeste. A nossa Região muito deve à sobre-
pujança da produção do milho e da cana-de-açúcar e 
aos estudos e pesquisas realizados para a melhoria da 
produtividade agrícola naquela região. Posso atestar, 
por exemplo, Sr. Presidente, que a Embrapa do Estado 
de Sergipe colocou a produção do milho local entre as 
melhores do Brasil, concorrendo com o Estado do Pa-
raná, grande produtor de milho, cuja qualidade, hoje, 
está se rivalizando com a qualidade do milho produ-
zido no Estado de Sergipe, graças à interveniência, à 
atuação da Embrapa.

Quando a lei que criou a Embrapa foi editada, o 
Congresso Nacional determinou que essa empresa 
operasse apenas no Brasil, e essa Medida Provisó-
ria tem o objetivo de estender sua atuação ao cam-
po internacional. Esse intercâmbio, essa interação 
da tecnologia criada pela sabedoria dos técnicos e o 
trabalho grandioso da Embrapa vão ser da mais alta 
importância para que o Brasil não somente se bene-
ficie do ponto de vista econômico e do ponto de vista 
político com uma boa relação com as ações do mundo 
inteiro, como também adquira novos conhecimentos 
em outras áreas, em troca de tecnologias que serão 
oferecidas nas demandas internacionais.

Pelo menos 68 acordos de cooperação técnica 
com mais de 46 países e 89 instituições estratégicas 
e estrangeiras são mantidos com a participação da 
Embrapa. A expectativa é a de que a Embrapa, com 
a aprovação dessa Medida Provisória, possa atender, 
com maior rapidez, às demandas internacionais por 
suas tecnologias e aumentar a interação com outras 
organizações do mesmo gênero.

Ademais, Sr. Presidente, conforme consta da ex-
posição de motivos, a urgência dessa alteração legis-
lativa se fundamenta nas negociações existentes para 
a implementação da Embrapa Américas, que se alia à 
política externa brasileira de cooperação internacional 
no âmbito da pesquisa agropecuária.

Portanto, Sr. Presidente, tem sentido, tem ob-
jetividade e merece elogios essa Medida Provisória, 
porque, na verdade, não somente coloca a Embrapa 
já na condição de uma empresa de cooperação inter-
nacional, como também vai proporcionar ao Brasil a 
condição de absorver novas tecnologias com os acor-
dos assinados com outras nações.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda. 
Vamos ouvi-lo por cinco minutos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero jus-
tas as ponderações dos colegas Senadores, em face 
do tempo curto para o debate coletivo no plenário do 
Senado ou mesmo em Comissões do Senado acer-
ca das medidas provisórias, mas a Embrapa é uma 
marca extraordinária do nosso País. Hoje, é extraor-
dinária internamente, com laboratórios, com pessoal 
qualificado. Às vezes, chega até a fazer extensão, o 
que não é da sua responsabilidade, mas isso é feito 
pelo compromisso dos seus pesquisadores, gente de 
grande compromisso com nosso País.

Hoje mesmo, quem teve oportunidade viu um 
documentário sobre a Embrapa, que está indo além 
daquilo que era sua responsabilidade maior: cuidar da 
produção agropecuária brasileira, melhorar essa pro-
dução, dar qualidade a essa produção. Hoje, a Embra-
pa entrou na área de produção de medicamentos, de 
medicamentos especiais. Hoje mesmo, vi que o fumo 
– que é grande preocupação dos gaúchos e gaúchas, 
evidentemente, e que causava prejuízo à saúde –, de 
repente, também vai dar produto para combater o cân-
cer, agregando valor a essa produção, colocando-a em 
outro patamar, porque é preciso escala para produzir 
esse tipo de produto. Então, hoje, há uma grande opor-
tunidade para a Embrapa.

Veja até onde chegamos com a Embrapa. A Em-
brapa, da qual falo porque conheço, e muito – ano 
passado, conseguimos fazer aqui uma emenda de 
bancada do Estado do Ceará que não obteve corte e 
que foi 100% executada –, permitiu ampliar seus labo-
ratórios no semiárido, no Ceará, para que pudéssemos 
melhorar nossa capacidade de produzir onde a chuva 
é pouca, onde a água é pouca – temos de aproveitar 
as gotas de água que aparecem por ali.

É essa excelência que estamos discutindo. Sen-
do uma excelência dessa ordem, ela não somente é 
meritória, mas também é urgente. É urgente, sim, pela 
necessidade de respondermos aos inúmeros convênios, 
aos tratados internacionais, que, muitas vezes, ficam 
impedidos de ser realizados. Quantas vezes vimos 
o Presidente da República, o Presidente Lula – isso 
acontecia também com o Fernando Henrique, acon-
tecia com os outros lá atrás, com o Itamar e, talvez, 
com o próprio Presidente Sarney –, realizar um con-
vênio com a nação, com o país, mas a empresa, que 
era tão boa, tão capaz internamente, não conseguia 
materializar aquele convênio! Agora, estamos dando 
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esse passo, que é importante, que está muito atrasa-
do, mas que vem em boa hora. 

Vamos, portanto, Sr. Presidente, aprovar essa 
Medida Provisória, que, dessa maneira, na minha 
opinião, responde aos pressupostos de relevância e 
de urgência.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, 
votamos uma matéria da maior relevância, e quero dar 
um testemunho aos meus colegas. Vivi na África por 
dez anos e, recentemente, estive em alguns países 
africanos. O trabalho que a Embrapa está fazendo 
naquele continente é extraordinário. 

Nós somos o maior produtor de soja, para orgulho 
de todos nós, na plantação aqui no cerrado. 

Muito semelhante ao solo e ao clima do cerrado, 
temos a savana africana, a savana que está em Mo-
çambique, está no Zimbábue, está na Zâmbia, está 
no Malawi, que pega toda aquela região abaixo dos 
grandes lagos. O solo é muito semelhante ao nosso 
cerrado, e há uma esperança enorme de que as se-
mentes da savana, as sementes da Embrapa possam 
produzir tanto quanto produzem aqui em nosso cerra-
do. Essa é uma experiência que será redentora para 
um continente atingido pela fome, pela Aids, por tantos 
conflitos políticos, étnicos e até religiosos. 

Sr. Presidente, a medida provisória que vota-
mos hoje é fundamental para que a Embrapa possa 
evoluir nos seus convênios com os países africanos, 
possa levar para lá o melhor que temos em termos de 
fertilizantes, de pesquisas contra as pragas que têm 
dizimado as plantações de algodão, as plantações de 
milho, as plantações de cacau e são, num continente 
ainda eminentemente agropecuário, fundamental para 
a economia daqueles países. 

De tal maneira, Sr. Presidente, que não votar essa 
medida provisória com a urgência ou não ver nela a 
urgência que tem é um crime de lesa-pátria, sobretu-
do, eu diria, em relação a esses tantos convênios que 
o Brasil celebrou com o continente africano. 

Nós, quando falamos da Embrapa, falamos com 
um orgulho extraordinário. Ela tem sido pioneira em 
todas as pesquisas agropecuárias e tem feito do Bra-
sil – o único país do mundo que ainda tem fronteira 
agrícola – um grande exportador e um alento quando 
se trata de matar a fome do mundo.

É, Sr. Presidente, portanto, essa medida provi-
sória algo importantíssimo que hoje vamos aprovar. 

E queira Deus que a Embrapa possa continuar o seu 
caminho, a sua trajetória exitosa não só lá, mas aqui 
no Brasil também. 

Ora, a China cresce muito, população acima de 
um bilhão, nossas economias são complementares, a 
China precisa da nossa soja. O Brasil produz soja cada 
vez mais e com maior qualidade, graças à pesquisa 
da Embrapa. Olha, quando nós falamos da Embrapa, 
falamos com orgulho, com ufanismo – eu diria – abso-
lutamente inigualável. Ela nos engrandece. 

Neste momento em que votamos essa medida 
provisória, eu gostaria também, Sr. Presidente, de elo-
giar todos os pesquisadores, engenheiros, diretores. 
Eles são escolhidos por concurso interno. Ali, na Em-
brapa, não existem indicações partidárias, por mais 
necessárias que elas sejam na vida política – e elas 
ocorrem em todos os países do mundo. Na Embrapa, 
o critério é o mérito, e isso é importantíssimo para 
perpetuar a sua grande capacidade de pesquisa, de 
inovação que ela tem dado ao Brasil, com benefícios 
para todo o mundo.

O PRB, Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Sérgio Petecão, para en-
caminhar os pressupostos de urgência.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, 
a nossa vinda à tribuna é apenas para reforçar o que 
já foi dito aqui por alguns oradores.

Esta Medida Provisória nº 504 já foi aprovada 
na Câmara Federal e hoje vamos ter a oportunidade 
de aprová-la aqui, no Senado. Eu queria aqui dar um 
depoimento. Ouvi o Senador Crivella falando da rela-
ção da Embrapa com a África, mas temos exemplo 
aqui muito mais perto. Eu posso pegar o meu Estado, 
o Acre, que faz divisa com o Peru e a Bolívia. Com 
certeza, essa medida provisória vai ajudar a Embra-
pa também a estender a mão aos países que fazem 
fronteira, como já disse, e que têm problemas iguais 
aos nossos, lá no meu Estado. 

Hoje, com certeza, com o grau de tecnologia de 
primeiro mundo que a Embrapa desenvolve no nosso 
País, ela precisa ser expandida para outros países que 
precisam do nosso apoio.

Eu tenho certeza de que nós estamos aqui, hoje, 
nesta tarde, início de noite, nesta Casa, tendo a gran-
de oportunidade de dar uma grande contribuição ao 
nosso País, em especial à Embrapa. Eu aqui queria 
prestar, desta tribuna, o nosso apoio, em nome do meu 
Partido, o PMN, e com certeza em nome da maioria 
dos acreanos, e dizer que reconhecemos na Embrapa 
uma empresa de excelência.
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Vivemos em uma região onde estamos muito pró-
ximos, trocando experiências com os nossos irmãos 
peruanos, bolivianos, que, queiram ou não queiram, 
convivem em uma fronteira aberta. Os problemas que 
tem a Bolívia são os problemas que tem o Brasil; os 
problemas que tem o território peruano são os proble-
mas que tem o território acreano, brasileiro.

Então, fica aqui o nosso apoio a esta medida 
provisória. Nós também entendemos que ela é de 
fundamental importância para o desenvolvimento do 
meu Estado, o Acre, e para o desenvolvimento do 
nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Moka, o último ora-
dor, para o encaminhamento da votação.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

É possível me inscrever para encaminhar tam-
bém esta votação?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª quer usar da palavra nesta medida pro-
visória?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Se é possível, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/José Sarney. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Casildo Maldaner...

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quanto à Me-
dida Provisória nº 504, sem dúvida nenhuma, respeito 
a posição do Senador Demóstenes, que questiona a 
questão da urgência. Mas não tenho dúvida, Sena-
dor Demóstenes, de que V. Exª, no mérito, haverá de 
concordar.

A Embrapa é hoje uma empresa com muita cre-
dibilidade e eu penso que, ao alterar, exatamente vai 
dar a ela a oportunidade de, no exterior, captar re-
cursos. E nós precisamos urgentemente capitalizar a 
Embrapa, senão vamos começar a perder os cérebros 
que nós temos na Empresa, os nossos servidores. A 
Embrapa tem problema de recurso mesmo, e essa é 
uma forma, é uma alternativa da empresa que tem 
credibilidade e que, nos últimos anos, sem sombra de 
dúvida, é responsável pelo sucesso que este País tem 
na exportação das nossas commodities. Isso é pací-
fico, tenho certeza.

Aliás, me antecedi. Na semana passada, falei 
exatamente sobre a Medida Provisória nº 504. Estou 
convencido de que este é o caminho da Embrapa: 
aumentar exatamente a sua captação, entre outras 
coisas, e fazer com que o nosso País seja cada vez 

mais reconhecido mundialmente como um País ca-
paz de produzir mais, de aumentar a produtividade; 
que também seja capaz de mostrar que é possível 
aumentar a produtividade e exportar sem prejudicar 
o meio ambiente.

Eu só tenho números – discuti tanto.
O Brasil é um País que ainda tem 63% da sua 

cobertura nativa, enquanto a Europa, inteirinha, tem 
0,3% da sua cobertura.

Então, acho que a Embrapa dá uma grande con-
tribuição nesse sentido.

Então, é natural que tenha essa questão da ur-
gência. Mas, em relação ao mérito, tenho impressão 
de que cada Senador, cada Senadora aqui presente 
sabe da importância e da relevância que tem.

Ao finalizar, digo que a Embrapa deve muito aos 
seus servidores, que nos últimos tempos têm coloca-
do lá no alto a pesquisa e a inovação. A cada dia a 
Embrapa só melhora.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Mal-
daner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, nobres Colegas, é claro que, em relação 
ao mérito, não há por que discordar, em absoluto. O 
reconhecimento da Embrapa no Brasil inteiro, inclusi-
ve no meu Estado, Santa Catarina, pelo o que ela faz, 
pelo o que realiza, é algo extraordinário.

Agora, a fórmula, a maneira pela qual está con-
seguindo fazer com que ela venha também a atuar 
no exterior, no mundo, acho que até ela não se sente 
bem. E aí o Senador Demóstenes também tem razão, 
quando discorda da maneira, da fórmula de conduzir 
o processo. Isso é que não cala, que não deixa trans-
parecer aquilo que é melhor.

Como eu disse, Sr. Presidente e meus nobres 
Colegas, quero crer que até o corpo da Embrapa, a 
instituição, até os membros que fazem parte dela não 
se sentem bem com o fato de usar essa metodologia 
da medida provisória para conseguir fazer com que 
sua área científica venha atuar em outros países. Até 
para a própria instituição não é o melhor caminho. Ela 
não se sente bem. Se fosse por um caminho normal, 
se fosse por uma tramitação ordinária, ela se sentiria 
mais legitimada neste processo.

É claro que a gente... Eu sou compelido a votar a 
favor disso. Votarei a favor dessa matéria, sem dúvida. 
Mas deixo meu protesto, pela fórmula. Isso não faz bem 
a nós legisladores, não faz bem a nós e nem à Embrapa. 
Vamos votar a favor, mas se consegue isso por meio 
de caminhos transversos, essa legitimidade.
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O Parecer de V. Exª, Senador Lobão Filho, é óti-
mo. O mérito, sem dúvida alguma. Mas nós precisa-
mos fazer com que se construa outros caminhos para 
dar legitimidade.

Então, votarei a favor, Sr. Presidente, mas cons-
trangido pela formalidade na condução do processo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrado o encaminhamento do parecer pre-
liminar, pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais e de relevância.

Na forma regimental, concedo a palavra ao Re-
lator.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, não obstante diversos Senadores 
aqui protestarem contra a exiguidade de tempo na aná-
lise das medidas provisórias, até cabível, no presente 
caso da Embrapa, julgo inteiramente desnecessário, 
porque todos conhecem profundamente a atuação da 
Embrapa no mercado.

O Senador Demóstenes Torres, o Senador Walter 
Pinheiro, o Senador Alvaro Dias e Senador Randolfe 
Rodrigues fazem a defesa quase que apaixonada da 
relevância da medida provisória da Embrapa. Não 
tão apaixonada contra, arguindo contra, a urgência. 
Mas é mais do que sabido por todos que no mercado 
globalizado e competitivo como o que vivemos é im-
perioso que as empresas fujam da burocratização e 
da falta de eficiência. E é aí que reside a urgência da 
votação desta MP.

A Embrapa precisa ser uma empresa eficiente 
e eficaz, não pode mais ficar dependente de agen-
tes externos e de intermediários para se posicionar 
no exterior. Por isso se faz urgente que nós votemos, 
hoje, aqui, essa flexibilização, esse poder adicional 
da Embrapa para ela poder representar, como vem 
representando com muita honra, dando muita honra 
a todos os brasileiros, o Brasil no exterior, vendendo 
tecnologia nos mercados exteriores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos proceder à votação.

Em votação os pressupostos de urgência e rele-
vância da medida provisória.

Os Senadores e as Senadoras que aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Voto contra do Senador Alvaro Dias e do Senador 
Demóstenes Torres.

Aprovado.
Vamos passar à discussão do mérito.
Está inscrito apenas um único orador, que é a 

Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, temos na pauta da Ordem do Dia 
matéria da mais elevada importância. Embora reco-
nheça o mérito dessa matéria, eu não poderia deixar, 
como já fez aqui o Líder do meu Partido, Alvaro Dias, 
de manifestar a minha indignação pelo fato de uma 
matéria de tamanha importância chegar a esta Casa 
como Medida Provisória.

Acredito que, se ela viesse por meio de projeto 
de lei, teríamos uma oportunidade não só de discutir 
profundamente o assunto como também de tornar co-
nhecido todo o trabalho da Embrapa no Brasil e fora 
do Brasil.

A Medida Provisória que ora analisamos, registra-
da sob o nº 504, de 2010, ao tempo em que promove 
uma simples alteração no texto da lei que autorizou a 
criação da Embrapa, também permite mais um gran-
de passo dessa empresa genuinamente brasileira em 
direção à consolidação da liderança do Brasil no setor 
agropecuário mundial.

Atualmente, a Embrapa tem alcance internacional, 
especialmente voltada a parcerias técnico-científicas 
e a transferências de tecnologia, mas fica limitada a 
políticas e legislações estrangeiras que, muitas vezes, 
não permitem a sua atuação plena em benefício dos 
interesses nacionais. Tal fato ocorreu conforme a Ex-
posição de Motivos encaminhada pela Presidente da 
República, com os escritórios regionais da Embrapa 
em Gana e na Venezuela.

Com a aprovação desta Medida Provisória, a 
Embrapa não encontrará limites para sua competên-
cia e eficiência, que tanto nos orgulham e servem de 
parâmetros internacionais.

Ao permitir que a Embrapa instale escritórios 
próprios em outros países, a Medida Provisória não 
somente permite a sua internacionalização, mas fa-
vorece especialmente o desenvolvimento agrícola e 
pecuário nacional.

No caso específico do meu Estado, Estado de 
Goiás, um dos celeiros do País, com sua robusta estru-
tura agropecuária, os benefícios podem ser claramente 
sentidos pelos grandes e pequenos empresários.

Nunca é demais lembrar que favorecer o setor 
agropecuário brasileiro é valorizar o homem do campo, 
seja ele trabalhador ou empresário.

A Embrapa, atuando em defesa de sua autono-
mia e capacidade técnica, lutando por recursos, ano a 
ano, na elaboração do Orçamento da União, tem sido 
um orgulho para o povo brasileiro.

Recordo-me, inclusive, que, em oportunidade an-
terior, propus o descontingenciamento do orçamento 
da empresa, possibilitando a maximização dos seus 
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recursos, medida essa que muito contribui para o seu 
progresso.

Faço um último apelo, Sr. Presidente, a esta 
Casa, que aprecia a matéria com a celeridade que 
o caso impõe, pois hoje é o último dia do seu prazo 
constitucional.

Portanto, mais uma vez, manifesto-me favorável 
à matéria, mas não deixo de dar aqui a minha opinião, 
que é a opinião do meu Partido, o PSDB, no sentido 
de que uma matéria de tamanha relevância deveria vir 
por meio de projeto de lei.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a discussão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 

– GO) – Peço a palavra só para concluir, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª quer discutir a matéria?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sim, o mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para discutir a matéria, Senador Demóstenes 
Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, evidente-
mente, essa é uma matéria com a qual, no mérito, nós 
concordamos. Concordamos, por quê? Concordamos, 
porque, por muito tempo, foi a Embrapa absolutamente 
direcionada não por uma questão de Estado, mas de 
Governo. E, agora, o ato decisório volta novamente 
para a própria Embrapa.

Veja, Sr. Presidente, que a Embrapa foi obrigada 
a instalar escritórios ou, de certa forma, a desenvolver 
estudos ou a montar consultorias até mesmo em re-
giões como o Afeganistão, a Coreia do Norte, Cuba, 
Venezuela, entre outros Países, que respeitamos, mas 
que, aparentemente, ainda não têm qualquer contribui-
ção tecnológica a dar nessa área ao País.

Voltar para as mãos da Embrapa, colocando-se, 
na lei ou no decreto-lei que a criou, um adendo, que é 
justamente o art. 2º ou o § 2º, que lhe permite desen-
volver seu braço tecnológico internacionalmente fora 
do controle do Ministério das Relações Exteriores, con-
sidero isso absolutamente saudável, porque, digamos, 
até hoje, especialmente no Governo Lula, o grande 
calcanhar de aquiles foi justamente o Ministério das 
Relações Exteriores. E, ao dar independência à Em-
brapa, para desenvolver cientificamente sua vocação, 
como tem sido no Brasil, dando-lhe oportunidade para 
estabelecer relações internacionais – repito, dando-lhe 
oportunidade, não sendo ela dirigida –, acredito pia-

mente que, no mérito, essa medida provisória contri-
buirá, e muito, com o Brasil.

Dessa sorte, votaremos, no mérito, favoravelmen-
te, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É somente para 
registrar que nosso voto em relação aos pressupostos 
de relevância e urgência é contrário. Votaremos favo-
ravelmente ao mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito bem.

Não havendo mais oradores, declaro encerrada 
a discussão.

Vamos proceder à votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente, peço a palavra.

Para o PSDB, como ficou claro em nosso pronun-
ciamento, o Partido votou contrariamente à questão da 
constitucionalidade, mas vota favoravelmente ao mérito. 
Nada a opor quanto ao mérito da matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha 
voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está orientando a Bancada.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 
Liderança do Governo encaminha o voto favorável, Sr. 
Presidente. “Sim”, pela importância da matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, o PSOL vota favoravelmente pela im-
portância e relevância da matéria. Reitero que nosso 
voto foi diferente em relação à existência dos pres-
supostos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PT como vota?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT e o Bloco encaminham o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encaminham o voto “sim”.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada a matéria.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a Medida Provisória apro-
vada:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504, DE 2010

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que auto-
riza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EM-
BRAPA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezem-

bro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação, 
transformando-se o atual parágrafo único em § 1º:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 
a instituir uma empresa pública, sob a deno-
minação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, com personalidade jurídica de direito 
privado, patrimônio próprio e autonomia ad-
ministrativa e financeira, nos termos do inciso 
II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967.

§ 1º A Empresa terá sede e foro na Ca-
pital Federal, podendo, para o bom desempe-
nho das suas finalidades, manter, em qualquer 
ponto do território nacional, órgãos regionais 
ou locais, destinados a pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologia e experimentações agro-
pecuárias.

§ 2º A Embrapa poderá exercer qualquer 
das atividades integrantes de seu objeto social 
fora do território nacional, em conformidade 
com o que dispuser seu estatuto social.”(NR)

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Nós deveremos ter uma votação nominal, que é 
exatamente a da medida provisória que vem agora.

Queria solicitar a V. Exª, com a aquiescência dos 
Líderes, que, antes de votarmos essa medida provisória, 
pudéssemos votar também, nominalmente e rapida-
mente, os dois Diretores do Banco Central que estão 
indicados, cujos nomes estão sobre a mesa.

Faríamos as duas votações nominais dos Di-
retores rapidamente, depois entraríamos na medida 
provisória de autoridade olímpica, que é uma votação 
nominal também, sobre a qual vai haver discussão.

Queria propor isso a V. Exª e às Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero consultar as Lideranças sobre se con-
cordam em que, antes da votação do Item 2, da medida 
provisória, podemos colocar em votação os Diretores 
do Banco Central.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Acho que podemos, sim, Presidente; da parte do 
PMDB, não há objeção nenhuma, absolutamente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Não há objeção por parte do DEM, Sr. Presi-
dente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Não há objeção por parte do PSOL, Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT e o Bloco concordam também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo objeção ...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sem 
objeção, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não 
há objeção por parte do PDT, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Não há nenhuma objeção por parte do parte do PP, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PP, também.

Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, sem objeção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sem objeção.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ape-

nas informamos à Casa que vamos pedir votação 
nominal quanto à Medida Provisória da autoridade 
olímpica.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A comunicação de V. Exª foi ouvida por toda a 
Casa. – Item extrapauta:

PARECER Nº 18, DE 2011 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 18, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 39, de 
2011 (nº 29/2011, na origem), pela qual a Se-
nhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação 
do Sr. ALTAMIR LOPES para exercer o cargo 
de Diretor do Banco Central do Brasil.
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É o Parecer nº 18 da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. Foi Relatora a Senadora Gleisi Hoffmann, so-
bre a Mensagem nº 39, pela qual A Sra. Presidente da 
República submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Sr. Altamir Lopes para exercer o cargo 
de Diretor do Banco Central do Brasil.

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

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Gostaria de registrar a presença e dar as boas-
vindas ao nosso Governador do Espírito Santo, Renato 
Casagrande, que se encontra aqui, acompanhado da 
Senadora Ana Rita. É o nosso colega e amigo, Gover-
nador agora, Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Associamo-nos a V. Exª nos cumprimentos que 
faz e no registro da presença na Casa do Senador Ca-
sagrande, que muito trabalhou no Senado Federal.

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Passamos à votação.
Peço à Mesa que proceda à preparação do pai-

nel, para receber o voto dos Srs. Senadores e das 
Srªs Senadoras.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de con-
vidar todos os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que 
estão em seus gabinetes, para que viessem ao plenário. 
Haverá agora três votações nominais: duas votações 
de autoridades e dirigentes do Banco Central e uma 
votação de medida provisória.

Portanto, gostaria de convocar todos os Sena-
dores e Senadoras para virem ao plenário para essa 
votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras 
que estão em seus gabinetes ou em outras dependên-
cias desta Casa que compareçam ao plenário, pois vai 
haver três votações nominais, e precisamos da presen-
ça dos estimados colegas e das estimadas colegas.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Delcídio do Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, gostaria de fazer um registro sobre a carreira 
do Dr. Altamir Lopes, que é um dos técnicos, um dos 
profissionais do Banco Central mais bem preparados. 
Acho que é uma absoluta justiça ele assumir agora a 
Diretoria do Banco Central.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar 
isso, até porque o Dr. Altamir Lopes foi sabatinado 

na Comissão de Assuntos Econômicos e muito bem 
votado.

Tivemos uma ampla votação favorável à indicação 
do Dr. Altamir Lopes ao Banco Central. Não poderia 
deixar de fazer o registro não só sobre o futuro Diretor 
Altamir Lopes, como também sobre o Diretor Sidnei, 
que, possivelmente, será aqui aprovado pelo Senado 
na próxima votação nominal.

Sr. Presidente, só para encerrar, gostaria de fazer 
um registro com relação à medida provisória da Em-
brapa. Acho que essa medida provisória é um avanço, 
porque abre perspectivas para a Embrapa operar no 
exterior, agregar, Senador Wilson Santiago, mais re-
cursos às pesquisas. Mas é uma medida provisória, 
Sr. Presidente, tímida ainda.

A Embrapa, pela excelência dos seus profissio-
nais, pelo trabalho que executa no agronegócio, não 
será apenas essa medida que resolverá o problema 
dela, Senador Moka.

Senador Walter Pinheiro, nós temos que investir 
em tecnologia. Está aí o PAC tecnológico, lembrado por 
V. Exª. Nós temos que discutir também uma eventual 
abertura de capital da Embrapa para trazer as grandes 
indústrias, respeitando, acima de tudo, o conhecimen-
to e o direito à patente desenvolvida pelos técnicos e 
pelos profissionais da Embrapa. 

Sr, Presidente, eu não podia deixar de destacar 
aqui que a Embrapa, por sua excelência, a excelên-
cia de seus profissionais, tem que ser remunerada à 
altura do que o mercado determina. Lembro que isso 
foi feito com outras empresas estatais. Ela merece e 
precisa receber isso porque senão nós vamos, Sena-
dor Lobão, perder profissionais da Embrapa por causa 
da remuneração que eles recebem. 

Acho que é um avanço, sem dúvida nenhuma, 
essa atuação e até o papel de protagonista do Brasil, 
que leva a Embrapa para outros países, especialmente 
para a África, mas nós temos que avançar mais, temos 
que trabalhar no avanço tecnológico. O Brasil só vai 
se desenvolver com pesquisa, com desenvolvimento 
tecnológico. Precisamos, efetivamente, garantir os re-
cursos para bem remunerar a Embrapa e, acima de 
tudo, trazer a iniciativa privada também para participar 
junto com os profissionais da Embrapa nesse esforço 
para colocar o Brasil definitivamente como um país 
de ponta, especialmente na pesquisa voltada para o 
agronegócio.

Muito obrigado, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou encerrar a votação, porque é maioria sim-
ples e há número.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO, 05. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 58.
A indicação foi aprovada, 
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PARECER Nº 19, DE 2011 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 19, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 40, de 
2011 (nº 30/2011, na origem), pela qual a 
Senhora Presidente da República subme-
te à apreciação do Senado Federal a indi-
cação do Sr. SIDNEI CORRÊA MARQUES 
para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Passamos à votação. 
O painel já está preparado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de inda-
gar a V. Exª, enquanto aguardamos a votação do novo 
diretor do Banco Central, se eu poderia fazer um breve 
comunicado em relação à posse do novo Presidente 
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com muita honra, a Casa irá ouvi-lo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, tomou posse hoje, pela 
manhã, a nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, tendo na Presidência o Desembar-
gador Rubens de Oliveira Santos Filho. Os dirigentes 
empossados têm a missão de continuar o trabalho 
iniciado pelo Desembargador José Silvério Gomes, 

eleito para um mandato-tampão há pouco mais de um 
ano, que travou uma luta incessante para adotar me-
canismos de transparência e resgate da credibilidade 
daquela Corte.

Tenho absoluta certeza de que o Dr. Rubens de 
Oliveira, ex-Presidente, por dois mandatos, da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 
tem estatura moral e escopo intelectual para conduzir 
essa transição, alicerçado nos mais profundos prima-
dos éticos e democráticos.

O advogado Rubens de Oliveira militou na ad-
vocacia por mais de vinte anos e consegue aliar a sa-
bedoria técnica dos causídicos ao sentido moral das 
leis, conhecimento exigido dos magistrados. Rubens é 
cuiabano e tem uma sólida formação jurídica.

Ao seu lado, ombrearão na tarefa diretiva do TJ o 
Desembargador Juvenal Pereira da Silva, outro mato-
grossense, nascido em Poxoréu, com quase trinta anos 
de experiência na magistratura regional; e o Desembar-
gador Márcio Vidal, no cargo de Corregedor-Geral da 
Justiça. É também profissional de largo saber jurídico, 
conceituado professor e magistrado de reconhecida 
sabedoria manifestada em suas decisões.

Vale ressaltar que o Dr. Rubens de Oliveira tem 
como principal compromisso de sua gestão a descen-
tralização dos serviços da Justiça e a sua conseqüente 
interiorização, com o objetivo de facilitar o acesso de 
todos à Justiça. Portanto, ele e seus pares de direção 
têm a missão de estruturar o Judiciário mato-grossense 
para a onda de desenvolvimento econômico e humano 
pela qual passa Mato Grosso.

Antes de concluir, eu gostaria de parabenizar o 
Dr. José Silvério pelos relevantes serviços que prestou 
à Justiça mato-grossense, principalmente porque, as-
sumindo o cargo de Presidente do TJ em momento de 
incertezas e dúvidas, conseguiu normalizar o cotidia-
no do Tribunal. Desejo que o Desembargador Rubens 
de Oliveira possa dar continuidade a esse trabalho e 
avançar no sentido de trazer credibilidade, respeito e, 
sobretudo, dignidade à Justiça mato-grossense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 05. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 56.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos prosseguir na votação da matéria já anun-
ciada. – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 503, de 2010)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 2, de 2011, que 
ratifica o Protocolo de Intenções firmado 
entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a fi-
nalidade de constituir consórcio público, 
denominado Autoridade Pública Olímpica 
– APO (proveniente da Medida Provisória 
nº 503, de 2010).

Transcorre hoje a segunda sessão em que a ma-
téria consta na pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: foram 
apresentadas à Medida Provisória três emendas; a 
matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no 
dia 23 de janeiro último, tendo como relator o Deputa-
do Daniel Almeida; o prazo de vigência, de 60 dias, foi 
prorrogado por igual período, pelo Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional nº 40, e se esgota 
nesta data, 1º de março; o Projeto de Lei de Conver-
são nº 2, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 503, de 2010, foi lido no Senado Federal no dia 24 
de fevereiro último.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias, 
Relator Revisor, para proferir o parecer.

PARECER Nº 24, DE 2011–PLEN

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto de lei 
de conversão atende os pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Cons-
tituição Federal.

Seu objeto cuida de compromisso assumido pelo 
Brasil junto ao Comitê Olímpico Internacional, quando 
da apresentação da vitoriosa candidatura da cidade 

do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016.

Para dar cumprimento a essa obrigação, foi en-
caminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
7.374, de 21 de maio de 2010, com o objetivo de ver 
ratificado o protocolo de intenções.

Não tendo havido deliberação sobre tal projeto e 
diante da preocupação manifestada por membros do 
COI na segunda visita de inspeção, a solução adotada 
pelo Poder Executivo para mitigar o iminente risco de 
comprometimento do cronograma das ações neces-
sárias à realização dos jogos foi a de editar a medida 
provisória sob exame.

No tocante à constitucionalidade formal, não 
vislumbramos qualquer vício no projeto de lei de con-
versão. 

Trata-se de tema que deve ser veiculado por lei 
ordinária por envolver a criação de entidade autárquica, 
art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal e Clausula 
9ª do Protocolo de Intenções. Ademais, não se insere 
entre aquelas medidas impedidas de serem tratadas 
por medida provisória.

Do ponto de vista da adequação econômico fi-
nanceira, vale lembrar que as verbas necessárias es-
tão contempladas pela Lei nº 12.297, de 20 de julho 
de 2010, que concedeu ao Ministério dos Esportes 
reforço orçamentário para prover as necessidades re-
lacionadas aos eventos esportivos. 

Concluímos, pois, pela admissibilidade consti-
tucional e pela adequação econômico-financeira da 
Medida Provisória nº 503, de 2010.

No tocante ao mérito, somos favoráveis á aprova-
ção da Medida Provisória, na forma de Projeto de Lei de 
Conversão, aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Em 2 de outubro de 2009, a cidade do Rio de 
Janeiro foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos 
e Paraolimpicos de 2016, tendo apresentado as ga-
rantias exigidas para sediar os eventos. 

Entre essas garantias está a de que seja criado 
ente que integre os esforços dos Governos Federal, 
Estadual e Municipal para a viabilização dos serviços 
públicos e da infraestrutura necessários para a orga-
nização e realização dos jogos.

Esse foi o modelo utilizado nas Olimpíadas de 
Sidney, de Barcelona e será o utilizado em Londres, 
em 2012.

A Autoridade Pública Olímpica tem por objetivo 
coordenar a participação da União, do Estado e do 
Município do Rio de Janeiro na preparação e realiza-
ção dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
especialmente para assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas perante o COI.
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O Protocolo de Intenções define, claramente, em 
seu texto, como funções da APO: coordenar as ações 
governamentais para o planejamento e entrega de 
obras e serviços necessários à realização dos jogos, 
incluindo a representação dos entes consorciados; 
monitorar a execução das obras e serviços referen-
tes aos projetos olímpicos; consolidar o planejamento 
integrado das obras, incluindo o cronograma físico e 
financeiro e as fontes de financiamento; ser o canal de 
relacionamento dos próprios entes consorciados com 
o Comitê Rio 2016 e demais entidades esportivas; pla-
nejar o legado dos jogos; elaborar e atualizar a matriz 
de responsabilidade junto ao consorciados e ao Comitê 
Rio 2016 visando definir obrigações das partes para a 
realização dos eventos face às obrigações assumidas 
perante o COI; homologar previamente os termos de 
referência, projetos básicos e executivos relativos à 
preparação e realização dos jogos; fazer interlocução 
no caso de impasses relacionados à execução de obras 
com órgãos de controle, de licenciamento ambiental e 
demais órgãos envolvidos.

Poderá a APO exercer as seguintes atividades: re-
alizar estudos técnicos e pesquisas; firmar convênios e, 
excepcionalmente, contratar, manter ou executar obras 
e serviços referentes à Carteira de Projetos Olímpicos; 
decidir sobre a transferência das responsabilidades so-
bre projetos integrantes da Carteira de Projetos Olím-
picos; adquirir e administrar bens, móveis e imóveis; 
atuar na proteção da propriedade intelectual. 

A APO, por decisão unânime do Conselho Públi-
co Olímpico, pode assumir o planejamento e execução 
de obras ou de serviços sob a responsabilidade dos 
órgãos e das entidades de administração direta ou 
indireta dos entes consorciados, desde que a medida 
se justifique para o adimplemento das obrigações con-
traídas perante o Comitê Olímpico Internacional para 
a realização dos jogos.

Se necessário, a APO poderá realizar novas lici-
tações, contratações ou celebração de convênio para a 
execução das obras e serviços previstos no §2º, caso 
seja imprescindível para assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas perante o COI.

Ela é a guardiã dos jogos, é a segurança de que 
teremos prazos e exigências cumpridos pelo País. 

O Projeto de Lei de Conversão que chega a esta 
Casa é fruto de um debate que envolveu a União, o 
Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio e, pos-
teriormente, a Câmara dos Deputados, tendo recebido 
muitas alterações. A proposta atual da APO reduz o 
número de cargos comissionados de 484 para 181.

O Projeto de Lei de Conversão e o novo Protocolo 
de Intenções reconfiguram os pesos e as responsa-
bilidades dos entes federados no consórcio olímpico, 

trazendo mais equilíbrio. A APO deixa de exercer uma 
função executora direta para um papel de coordena-
ção colaborativa.

Apenas, Sr. Presidente, excepcionalmente, e com 
o aval unânime do consórcio, a APO poderá assumir 
o planejamento e a execução de obras ou de serviços 
sob a responsabilidade dos órgãos e das entidades da 
administração direta ou indireta dos entes consorcia-
dos, desde que a medida se justifique para o adimple-
mento das obrigações contraídas perante o COI para 
a realização dos jogos.

Por fim, tratemos das três emendas incluídas pela 
Câmara dos Deputados.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Fernando 
Coruja, aprimora a medida provisória original, exigin-
do transparência e publicidade dos atos referentes ao 
Protocolo de Intenções.

A Emenda nº 2, do nobre Deputado Geraldo Ma-
gela, que sugeria sistema diferenciado de licitação para 
os projetos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 
de 2016, foi retirada da discussão da Câmara dos De-
putados e será debatida em conjunto com a Medida 
Provisória nº 510, de 2010.

Pois bem, no que se refere à Emenda nº 3, de au-
toria do Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara 
dos Deputados, que foi incluída no Projeto de Lei de 
Conversão por acordo de Lideranças daquela Casa, 
entendemos, Exmº Sr. Presidente, nobre Líder do Go-
verno, Romero Jucá, entendemos ser controversa.

Concordo com opiniões de Senadores e Sena-
doras desta Casa que consideram inapropriada a in-
clusão da prorrogação de concessões aeroportuárias 
vigentes na presente discussão. Exmº Sr. Líder do 
Governo, Romero Jucá, que vai falar mais adiante, eu 
vou sugerir ao Governo Federal, à Presidenta Dilma 
Rousseff que vete esse dispositivo.

Porém, quero anunciar, nesta Casa, que não va-
mos acatar a supressão da emenda, tendo em vista 
que, no atual estágio de tramitação da Medida Provi-
sória, a eventual aprovação da emenda supressiva do 
art. 7º do Projeto de Lei de Conversão equivaleria, na 
prática, a um juízo de rejeição da Medida Provisória, 
uma vez que não há tempo hábil para o reexame da 
matéria pela Câmara dos Deputados.

Exmº Sr. Presidente Sarney, ouvi, nesta Casa, 
vários pronunciamentos – uma questão de ordem fei-
ta pela Senador Walter Pinheiro, uma indagação feita 
pelo Senador Eduardo Braga, outra indagação feita 
pelo nosso Senador Vital do Rego e por vários outros 
Parlamentares – extremamente pertinentes. A discus-
são chega aqui ao fim de todo um processo. Quero 
associar-me a todas essas falas dizendo que esta Casa 
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tem que conversar com a Mesa da Câmara dos Depu-
tados, discutir a nossa forma de funcionamento.

Agora, quero chamar a atenção para esse Pro-
jeto. Quero dizer aos senhores que, se rejeitarmos ou 
acatarmos a supressão de qualquer uma das emendas, 
nós voltaremos à estaca zero. E o Governo Federal – 
quero dizer isto – não poderia nem lançar uma nova 
medida provisória.

Nós temos aqui o art. 62, que diz claramente, 
nos §§ 7º e 10, o seguinte: “É vedada a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida provisória que 
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia 
por decurso de prazo”.

Então, quero apelar aos Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras para que votemos, na íntegra, esse 
projeto.

É muito importante para a organização dos jo-
gos olímpicos. O Brasil se comprometeu com o Comitê 
Olímpico Internacional. Aqui está em jogo a imagem do 
nosso País, o compromisso com o Comitê Olímpico, 
os prazos. Temos de começar a trabalhar.

Espero que, na próxima semana, aprovada esta 
Medida Provisória, este Projeto de Lei de Conversão, 
nossa Presidenta Dilma indique o presidente da Auto-
ridade Olímpica, porque temos todo um cronograma 
pela frente. Não podemos perder tempo.

Quero encerrar, Exmº Sr. Presidente, falando em 
nome do Rio de Janeiro, falando em nome do nosso 
Senador Francisco Dornelles e do Senador Crivella. 
Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro: 446 
anos. Falo em nome do Governador do Estado, Sérgio 
Cabral. Falo em nome do Prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, dizendo que não só o Rio, mas o Brasil 
e o mundo olham para esta Casa neste momento.

Concluo, dizendo, Sr. Presidente, que o Rio vive 
um momento extraordinário da sua história: recupera-
ção econômica, pleno emprego, política do Governador 
Cabral de pacificação, vitória nas UPPs.

Quero dizer e concluir desta forma: temos toda 
uma carteira de projetos olímpicos; a revitalização do 
porto do Rio de Janeiro; um programa da Prefeitura do 
Rio que se chama “Morar Carioca”, que vai acabar com 
áreas na cidade do Rio de Janeiro sem urbanização.

Então, nós precisamos muito da aprovação dessa 
Autoridade Pública Olímpica para que não haja atrasos 
no cronograma e para que a gente consiga, no ano 
de 2016, fazer uma grande olimpíada e orgulhar o Rio 
de Janeiro e todo o nosso País pelas realizações dos 
jogos olímpicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 24, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011, proveniente da Me-
dida Provisória nº 503, de 2010, que ratifica 
o Protocolo de Intenções firmado entre a 
União, o Estado do Rio de Janeiro e o Muni-
cípio do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado 
Autoridade Pública Olímpica – APO.

Relator-Revisor: Senador Lindbergh 
Farias

I – Relatório

Vem ao exame desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011, proveniente da Medida Pro-
visória (MPV) nº 503, de 22 de setembro de 2010, que 
ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre a União, 
o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Ja-
neiro, com a finalidade de constituir consórcio público, 
denominado Autoridade Pública Olímpica – APO.

A MPV contém dois artigos. O primeiro deles de-
termina a ratificação do referido protocolo, cujo texto 
original acompanha a MPV. O art. 2º veicula a cláusula 
de vigência.

Durante a tramitação da MPV na Câmara dos 
Deputados, foi assinado novo protocolo de intenções, 
que veio a ser incorporado ao texto do projeto de lei 
de conversão aprovado naquela Casa, o qual será 
descrito mais adiante.

O protocolo original é composto por trinta e qua-
tro cláusulas. A Cláusula Primeira indica o nome do 
consórcio público criado e determina que ele será 
regido pelo disposto na Medida Provisória no 489, de 
12 de maio de 2010, e, subsidiariamente, pela Lei no 
11.107, de 6 de abril de 2005, a Lei Geral dos Con-
sórcios Públicos.

A Cláusula Segunda identifica os entes consor-
ciados e a Cláusula Terceira veicula as definições dos 
termos utilizados no Protocolo.

A Cláusula Quarta estabelece ser objetivo da 
APO, coordenar a participação dos entes federativos 
que integram o consórcio público na preparação e re-
alização dos Jogos Olímpicos de 2016, enumerando 
uma série de finalidades a serem perseguidas, dentre 
as quais se destacam a coordenação das ações go-
vernamentais, o planejamento e o monitoramento da 
execução das obras e serviços referentes aos Jogos 
Olímpicos. O parágrafo primeiro da referida cláusula 
dispõe que, para consecução de seu objetivo e de 
suas finalidades poderá a APO exercer as seguintes 
atividades:
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I – realizar estudos técnicos e pesqui-
sas, elaborar e monitorar planos, projetos e 
programas;

II– firmar convênios, contratos e acordos 
de qualquer natureza;

III – excepcionalmente, contratar, man-
ter ou executar obras e serviços referentes à 
Carteira de Projetos Olímpicos, preferencial-
mente, por meio da empresa BRASIL 2016 ou 
mediante convênio com um dos entes consor-
ciados, nos casos previstos no parágrafo se-
gundo, inclusive por meio do regime previsto 
na Medida Provisória nº 489, de 2010;

IV – decidir sobre a transferência da res-
ponsabilidade sobre projetos integrantes da 
Carteira de Projetos Olímpicos que forem jus-
tificadamente comprovados como de elevado 
risco de não entrega pelo ente consorciado no 
prazo necessário à realização dos Jogos;

V – adquirir e administrar bens, móveis 
e imóveis;

VI – atuar na proteção da propriedade 
intelectual e das marcas relacionadas aos 
Jogos, utilizando-se dos meios jurídicos ade-
quados;

VII – exercer outras competências ne-
cessárias à fiel execução de seus objetivos e 
finalidades, desde que sejam compatíveis com 
o seu regime jurídico.

O parágrafo segundo da Cláusula Quarta esta-
belece que a APO poderá, em caráter excepcional, 
assumir o planejamento e a execução de obras ou de 
serviços sob a responsabilidade dos órgãos e das en-
tidades da administração direta ou indireta dos entes 
consorciados, desde que a medida se justifique para 
o adimplemento das obrigações contraídas perante o 
Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realiza-
ção dos Jogos. Nesse caso, nos termos do parágrafo 
terceiro, a APO sub-rogar-se-á em todos os direitos e 
obrigações decorrentes de procedimentos licitatórios 
em curso, contratos ou instrumentos congêneres, per-
manecendo, no entanto, o ente originariamente com-
petente responsável pelo ressarcimento dos custos 
incorridos. De acordo com o parágrafo quarto, a APO 
poderá realizar novas licitações, contratações ou ce-
lebração de convênios para a execução das obras e 
serviços, quando isso se mostre indispensável para 
garantir o cumprimento das obrigações assumidas 
perante o COI, devendo contratar, preferencialmente, 
nos termos do parágrafo quinto, a Empresa Brasileira 
de Legado Esportivo S. A. (BRASIL 2016).

Na hipótese de a APO assumir o planejamento 
e a execução de obras ou de serviços sob a respon-

sabilidade de órgãos e entidades da administração 
dos entes consorciados, a União poderá, de acordo 
com a Cláusula Quinta do Protocolo, reter quotas dos 
respectivos fundos de participação dos demais entes 
consorciados até o pagamento do crédito, observado 
o devido processo legal.

Conforme a Cláusula Sexta, a APO deverá dar 
transparência aos critérios de seleção dos projetos 
que integrarão a Carteira de Projetos Olímpicos, prio-
rizando o atendimento das exigências gerais estabe-
lecidas pelo COI.

A sede e foro da APO são fixados pela Cláusula 
Sétima no Município do Rio de Janeiro, e sua área de 
atuação é definida pela Cláusula Oitava como o Estado 
do Rio de Janeiro, podendo a entidade, excepcional-
mente, atuar em outros Estados, no Distrito Federal e 
Municípios da Federação.

A Cláusula Nona classifica a APO como asso-
ciação pública, de natureza autárquica e integrante da 
Administração Indireta dos entes consorciados.

A estrutura organizacional da entidade é disci-
plinada pelas Cláusulas Décima a Décima Quinta. De 
acordo com tais disposições, a APO é constituída pelos 
seguintes órgãos: Conselho Público Olímpico (CPO), 
Presidência, Conselho de Governança, Conselho Fis-
cal e Diretoria Executiva.

O Conselho Público Olímpico, composto pelos 
Chefes do Poder Executivo dos entes consorciados (ou 
por representantes por eles designados), é a instância 
máxima da APO, cabendo-lhe: aprovar e modificar os 
estatutos da APO, aprovar a Carteira de Projetos Olím-
picos e a proposta de orçamento da APO; nomear os 
membros do Conselho de Governança e do Conselho 
Fiscal; gerir o relacionamento dos entes consorciados 
com o Comitê Rio 2016 e demais entidades esportivas 
envolvidas nos Jogos Olímpicos; decidir sobre a as-
sunção, pela APO, do planejamento e da execução de 
obras ou de serviços sob responsabilidade dos órgãos 
e das entidades da administração direta ou indireta dos 
entes consorciados. Será presidido pelo representan-
te da União e suas deliberações serão tomadas por 
unanimidade de votos.

Outro órgão da APO é a Presidência, ocupada 
por pessoa indicada e nomeada pelo Presidente da 
República, após aprovação pelo Senado Federal, para 
um mandato de quatro anos, permitida a recondução. 
Ao Presidente da APO incumbe a representação le-
gal da entidade, bem como a coordenação e superin-
tendência de suas atividades, na forma disposta nos 
estatutos.

Um terceiro órgão é o Conselho de Governança, 
composto pelo Presidente da APO, pelo Diretor Execu-
tivo da entidade, por cinco representantes do Governo 
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Federal, por dois representantes da Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, por dois representantes do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, por um representante da 
sociedade civil, indicado pelo Conselho Público Olím-
pico, e por um representante do Comitê Rio 2016, por 
este indicado. Entre as competências do Conselho de 
Governança, destacam-se as de: submeter ao Conse-
lho Público Olímpico relatórios, propostas e subsídios 
para a tomada das decisões que cabem a esse órgão; 
aprovar a alienação de bens da APO; aprovar o regi-
mento interno e o regulamento de pessoal da APO; 
apreciar a prestação de contas da Diretoria Executiva; 
dispor sobre procedimentos internos para a contratação 
de bens e serviços nos quais intervenha a APO; deli-
berar sobre a contratação de pessoal. Suas decisões 
são tomadas por maioria de votos e seus membros 
(excetuado o Presidente) devem receber, nos meses 
nos quais houver reunião do colegiado, um valor de 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

De seu turno, o Conselho Fiscal da APO é com-
posto por cinco membros, escolhidos pelo Conselho 
Público Olímpico e remunerados da mesma forma 
que os membros do Conselho de Governança. Cabe 
ao Conselho Fiscal exercer a fiscalização econômico-
financeira da entidade.

O último órgão da APO, a Diretoria Executiva, 
compõe-se do Diretor Executivo e de seis outros direto-
res, todos indicados pelo Presidente da APO, cabendo-
lhes desempenhar funções típicas de administração da 
entidade, como a execução da receita e despesa, o 
exercício da gestão patrimonial e o cumprimento das 
diretrizes e deliberações do Conselho Público Olímpico 
e do Conselho de Governança.

Pela Cláusula Décima Sexta os entes consorcia-
dos autorizam a APO a representá-los perante Órgãos 
ou entidades da administração, direta ou indireta, e ou-
tros entes da Federação nos assuntos pertinentes ao 
objeto e finalidades daquele Consórcio Público.

A Cláusula Décima Sétima determina que os entes 
consorciados manterão de forma conjunta, na estru-
tura da APO, observada a competência legal de cada 
um, centrais unificadas de integração das operações 
de tráfego, transporte e segurança pública necessárias 
a organização e realização dos Jogos.

As Cláusulas Décima Oitava e Décima Nona 
cuidam da política de recursos humanos da APO, pre-
vendo que: a contratação de pessoal se dará mediante 
processo seletivo simplificado, por tempo determina-
do, pelo prazo de até três anos, admitidas sucessivas 
prorrogações que não ultrapassem a data de extinção 
da entidade; o pessoal contratado terá sua renumera-
ção calculada com base no valor da remuneração de 
cargos federais de atribuições semelhantes ou, na ine-

xistência de tal paradigma, de acordo com os valores 
praticados no mercado; até 20% da forca de trabalho 
da APO poderá ser constituída de pessoal cedido 
por órgãos e entidades da Administração Pública dos 
entes consorciados. É prevista, outrossim, a criação, 
no quadro da APO, de 184 (quatrocentos e oitenta e 
quatro) cargos comissionados, de livre provimento, 
bem como de 300 (trezentas) funções comissionadas, 
de ocupação privativa de servidores públicos cedidos 
para a APO.

A execução das receitas e das despesas da APO 
obedecerá, de acordo com a Cláusula Vigésima, as 
normas de direito financeiro dos entes consorciados 
aplicáveis as entidades públicas. Outrossim, todas as 
demonstrações financeiras da APO deverão ser publi-
cadas na Internet.

Nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, os en-
tes da Federação consorciados assumem, subsidiaria-
mente, responsabilidade pelas obrigações da APO.

A Clausula Vigésima Segunda previa figura do 
contrato de rateio, instrumento que definirá, a parti-
cipação de cada ente consorciado nas despesas da 
entidade. Caso não haja o pagamento da parte devida 
pelos outros entes consorciados, a União poderá reter 
recursos a eles atribuídos nos fundos de participação 
previstos no art. 159 da Constituição Federal, até o 
adimplemento do respectivo crédito.

Por meio da Cláusula Vigésima Terceira, a APO 
fica autorizada a celebrar convênios, protocolos, ter-
mos de cooperação ou outros tipos de avenças con-
veniais com entidades públicas ou privadas, visando 
o desenvolvimento de atividades institucionais ou de 
cooperação compatíveis com suas finalidades.

As Cláusulas Vigésima Quarta e Vigésima Quinta 
tratam da saída de membros consorciados da APO, 
que poderá ocorrer por: recesso, quando se der por 
iniciativa do próprio ente, mediante aprovação de lei 
específica nesse sentido; ou exclusão, de caráter san-
cionatório. A exclusão será aplicada nas seguintes hi-
póteses: não-inclusão, pelo ente consorciado, em seu 
orçamento, de dotações suficientes para suportar as 
despesas a serem assumidas no contrato de rateio; 
subscrição de protocolo de intenções para a constitui-
ção de outro consórcio público com finalidades iguais, 
assemelhadas ou incompatíveis; a existência de moti-
vos graves a justificar a penalidade, reconhecidos em 
deliberação fundamentada da maioria dos membros 
do Conselho Público Olímpico.

De acordo com a Cláusula Vigésima Sexta, a APO 
será extinta em 31 de dezembro de 2018, podendo o 
Conselho Público Olímpico, por decisão unânime, an-
tecipar sua extinção, ou, ainda, prorrogar seu prazo de 
duração por até dois anos.
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A Cláusula Vigésima Sétima estabelece que o 
contrato de consórcio somente poderá ser alterado por 
meio de instrumento aprovado pelo Conselho Público 
Olímpico, ratificado mediante lei por todos os entes 
consorciados.

As Cláusulas Vigésima Oitava e finais do Proto-
colo tratam de temas variados, como: o regime jurídico 
da APO, regulado pela Medida Provisória nº 489, de 
2010, e, subsidiariamente, pela Lei nº 11.107, de 2005, 
e pelo Código Civil; a submissão da APO aos princípios 
constitucionais e legais da administração pública; a exi-
gência de integral ratificação do Protocolo para que o 
ente subscritor possa ser considerado consorciado; a 
vedação a que a APO promova a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a concessão, permissão 
ou autorização de serviços públicos; a preferência pelo 
modo consensual de resolução dos conflitos surgidos 
no relacionamento entre os entes consorciados.

De acordo com a Exposição de Motivos Intermi-
nisterial nº 24, de 2010, dos Ministros de Estado do 
Esporte, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que encaminhou a MPV, a constituição da 
APO faz parte dos compromissos assumidos pelo Brasil 
junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI), quando 
da apresentação da vitoriosa candidatura da cidade 
do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016. Para dar cumprimento a essa 
obrigação, foi encaminhado ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 7.374, de 2010, com o objetivo de ver 
ratificado o sobredito protocolo de intenções.

Não tendo havido deliberação sobre tal projeto, 
e diante das dificuldades que a sua não aprovação 
geraria na execução do planejamento dos Governos, 
impactando negativamente nos compromissos assu-
midos perante a comunidade esportiva internacional, 
o que restou evidenciado na preocupação manifestada 
por membros do COI na segunda visita de inspeção, 
a solução adotada pelo Poder Executivo para mitigar 
o iminente risco de comprometimento do cronograma 
das ações necessárias para a realização dos Jogos 
foi a de editar a MPV sob exame.

Foram apresentadas três emendas à MPV. A 
Emenda nº 1, de autoria do Deputado Fernando Coruja, 
acrescenta artigo ao texto da medida, prevendo que a 
publicidade dos atos referentes ao Protocolo de Inten-
ções será feita mediante a sua divulgação na página 
eletrônica oficial da Presidência da República, deven-
do também ser encaminhados ao Congresso Nacional 
relatórios semestrais a respeito de tais atos.

A Emenda nº 2, do Deputado Geraldo Magela, 
adiciona diversos artigos a MPV, que resgatam o texto 
dos arts. 2º a 24 da MPV nº 489, de 2010, os quais ver-
sam sobre: finalidade e competências da APO, regras 

para a constituição do consórcio público, organização 
da APO, forma de escolha de seu Presidente e hipó-
teses de perda do mandato, contratação e requisição 
de pessoal pela APO, regras sobre a extinção da nova 
autarquia e regime de licitações e contratos, estabele-
cendo diversas inovações em relação à Lei nº 8.666, 
de 1993. O único artigo inserido pela emenda na MPV 
que não guarda correlação com o texto da MPV nº 489, 
de 2010, é o art. 25, que autoriza a União a transferir 
recursos ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos de 2016, independentemente de 
comprovação de tempo mínimo de atividade regular. 
O artigo prevê ainda que as transferências de recur-
sos da União a entidades nacionais de administração 
do desporto e aos Comitês Olímpico e Paraolímpico 
Brasileiro poderão ser destinadas para aplicação em 
recursos de capital, ficando condicionada a apresen-
tação da prestação de contas de recursos recebidos 
anteriormente, bem como à regularidade das contas 
apresentadas.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Marco 
Maia, acrescenta artigos à MPV, dispondo que per-
manecerão em vigor os contratos já celebrados para 
a concessão de uso de áreas aeroportuárias para o 
desenvolvimento de atividades comerciais. Prevê, ain-
da, que a autoridade aeroportuária poderá negociar 
com os concessionários dos aeroportos a realização 
de adiantamento de receitas contratuais, bem como 
novos valores pela exploração da infraestrutura eropor-
tuária, estabelecendo, em contrapartida, novos prazos 
de duração dos contratos.

A Câmara dos Deputados aprovou a MPV sob 
exame na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 2, 
de 2011, que, além de incorporar como anexo novo 
protocolo de intenções firmado pela União, pelo Estado 
e pelo Município do Rio de Janeiro, promove alterações 
em relação ao texto original da medida, por meio da 
inserção dos seguintes artigos e da renumeração do 
art. 2º (cláusula de vigência) como art. 9º:

mandato pelo Presidente da APO;

das reuniões do CPO nos órgãos oficiais de 
imprensa dos entes consorciados, bem como 
no sítio da APO na internet (incorporação da 
Emenda nº 1 ao texto do PLV);

inciso VIII e do § 1º do art. 4º da Lei nº 11.107, 
de 2005 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), 
dispositivos que tratam, respectivamente, da 
obrigatoriedade de que o representante legal 
de consórcio seja o Chefe do Poder Executivo 
de um dos entes consorciados, e da limitação 
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da área de atuação dos consórcios aos muni-
cípios que dele participarem;

-
tura interna própria de auditoria, controladoria 
e correição;

-
mestralmente ao Congresso Nacional relatório 
de suas atividades e calendário das ações a 
cumprir;

-
tratos de concessão de uso de áreas aeropor-
tuárias para o desenvolvimento de atividades 
comerciais e de serviços até a realização dos 
Jogos Paraolímpicos, bem como autoriza a 
negociação, pela autoridade aeroportuária, 
do adiantamento de receitas contratuais e de 
novos valores pela exploração da infraestrutura  
aeroportuária, oferecendo, como contrapartida, 
novos prazos de duração dos contratos (incor-
poração da Emenda nº 3 ao texto do PLV);

regulamente a nova lei.

O novo protocolo de intenções, que acompanha 
o PLV, constituído por trinta e duas cláusulas. Em com-
paração com protocolo original, o novo apresenta as 
seguintes diferenças:

1) exclui as referências à empresa BRA-
SIL 2016 e a MPV nº 489, de 2010, que cons-
tavam do documento anterior;

2) quanto às atribuições da APO:

a) adiciona a de elaborar e atualizar a 
matriz de responsabilidades junto aos consor-
ciados e ao Comitê Rio 2016, visando definir 
as obrigações das partes para a realização dos 
eventos, em face das obrigações assumidas 
perante o COI;

b) elimina a de definir os padrões téc-
nicos relativos à segurança, meio ambiente, 
sustentabilidade, acessibilidade, responsa-
bilidade social e cultural que orientem a ela-
boração dos projetos e a execução de ações 
relativas aos jogos;

c) torna o relacionamento com o Comitê 
Rio 2016 e demais entidades esportivas, nos 
assuntos relacionados à organização e reali-
zação dos jogos, uma atribuição conjunta da 
APO com os entes consorciados;

3) inclui entre as competências do CPO 
a de aprovar a matriz de responsabilidades;

4) qualifica expressamente o Conselho 
de Governança como órgão de assessora-

mente do CPO e reduz a sua composição de 
13 para 9 membros;

5) reduz as competências do Conselho 
de Governança, transferindo a maior parte de 
suas atribuições para a Diretoria, sobretudo 
aquelas de natureza nitidamente executiva;

6) reduz a composição do Conselho Fis-
cal de cinco para três membros, e a da Dire-
toria Executiva de sete para quatro Diretores 
(incluído o Diretor Executivo);

7) não reproduz o conteúdo da Cláusula 
Décima Sétima do protocolo original, que previa 
a manutenção conjunta na estrutura da APO, 
pelos entes consorciados, de centrais unifica-
das de integração das operações de tráfego, 
transporte e segurança pública necessárias à 
organização e realização dos jogos;

8) redução de 484 para 181 no total de 
cargos em comissão e funções gratificadas 
criados.

Logo após a votação da MPV nº 503, de 2011, 
na Câmara dos Deputados, o Poder Executivo enca-
minhou àquela Casa, em 24 de fevereiro, o Projeto de 
Lei nº 588, de 2011, que ratifica o Protocolo de Inten-
ções firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
constituir consórcio público, denominado Autoridade 
Pública Olímpica – APO. O protocolo de intenções que 
consta em anexo àquela proposição é o mesmo que 
foi incorporado ao PLV aludido supra. Na Exposição 
de Motivos nº 2, de 23 de fevereiro de 2011, do Minis-
tro de Estado do Esporte, que acompanha o projeto, 
dá-se destaque às seguintes inovações constantes do 
protocolo recém-assinado:

a) Novo desenho de gestão da APO, as-
segurando maior agilidade ao seu processo 
decisório interno e à execução das medidas 
necessárias à realização bem sucedida dos 
jogos. O Conselho Público Olímpico, composto 
pelos Chefes do Poder Executivo, permane-
ce como a instância máxima da APO e ainda 
detém o controle das decisões estratégicas 
ao seu funcionamento. O Conselho de Go-
vernança tem seu tamanho reduzido, muito 
embora mantenha a representação dos dife-
rentes setores envolvidos, e passa assessorar 
o Conselho Público Olímpico em algumas de 
suas funções essenciais. Finalmente, a Dire-
toria assume todas as funções administrativas 
e de gestão do Consórcio.

b) A redução da estrutura administrativa 
e de cargos da APO, notadamente a diminui-
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ção do quantitativo original de cargos de 484 
para 181. A estrutura de direção também foi 
reduzida, passando a ser composta pelo Pre-
sidente da APO, seu Diretor Executivo e outros 
quatro diretores.

c) Outros ajustes específicos que ga-
rantem maior clareza ao texto e, consequen-
temente, aos objetivos da APO.

Caso o PLV nº 2, de 2011, seja aprovado pelo 
Senado, o PL nº 558, de 2011, perderá o objeto.

II – Análise

A medida provisória atende aos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência previstos no 
art. 62 da Constituição Federal. Com efeito, seu objeto 
cuida de compromisso do Brasil junto às autoridades 
olímpicas internacionais. Em encontro realizado no 
início do ano com os Chefes do Poder Executivo da 
União, do Estado e do Município do Rio de Janeiro, 
o Presidente do COI, Jacques Rogge, voltou a aler-
tar para a importância da criação, o mais brevemente 
possível, da APO. Ademais, é a própria credibilidade 
do País perante a comunidade internacional que se 
colocará em risco caso as obrigações assumidas não 
sejam satisfatoriamente cumpridas, gerando obstáculos 
a realização dos Jogos de 2016. Como os preparativos 
incluem projetos de infraestrutura de execução mais 
dilargada no tempo, urge que tenham início o mais 
rapidamente possível. Tendo em vista os reflexos do 
calendário eleitoral sobre a atividade parlamentar no 
segundo semestre de 2010, a edição da MPV revelou 
ser um meio idôneo para conferir eficácia imediata às 
normas do protocolo de intenções.

No tocante a constitucionalidade formal, não vis-
lumbramos qualquer vicio na MPV. Trata-se de tema 
que deve ser veiculado por lei ordinária, por envolver a 
criação de entidade autárquica (art. 37, XIX, da Consti-
tuição Federal, e cláusula nona do Protocolo de Inten-
ções). Ademais, não se insere entre aquelas matérias 
cuja disciplina mediante medida provisória é interditada 
(art. 62, § 1º, da Constituição Federal).

Ainda sobre a constitucionalidade da MPV, me-
rece esclarecimento a questão acerca da reedição de 
medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional 
ou que não tenha sido objeto de deliberação no pra-
zo fixado pelo § 7º do art. 62 da Lei Maior. De acordo 
com o § 10 do mesmo artigo, é vedada a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida provisória que 
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficá-
cia por decurso de prazo. O Presidente da República 
editou, em 12 de maio de 2010, a Medida Provisória 
nº 489, que autorizava a União a integrar, na forma 
de consórcio público de regime especial, a Autorida-

de Pública Olímpica (APO). Tal MPV não chegou a ser 
apreciada pelo Poder Legislativo no prazo constitucio-
nal, disso decorrendo a sua perda de eficácia, em 22 
de setembro de 2010. Em face disso, a questão que 
se coloca é se a edição da MPV nº 503, de 2010, es-
taria a violar o comando proibitivo do § 10 do art. 62 
da Constituição. Entendemos que não, pelas razões 
que a seguir expomos.

A MPV nº 489, de 2010, era composta por uma 
série de normas dirigidas à União. Continha exigên-
cias que deveriam ser observadas pelas autoridades 
federais para a celebração de contrato de consórcio 
público com o Estado e o Município do Rio de Janeiro. 
Em outras palavras, estabelecia um quadro dentro do 
qual deveria se dar a negociação com esses entes, 
interditando que fossem assumidas obrigações pela 
União destoantes daquele quadro. Não podia aquela 
MPV prever e gerar, por si só, obrigações para outros 
entes, sob pena de violação do princípio federativo. Daí 
por que a MPV apenas autorizava a União a integrar 
um futuro consórcio, sob certas condições. Tratava, in-
clusive, da subscrição do protocolo de intenções.

De seu turno, a MPV nº 503, de 2010, não autoriza 
um ato futuro do Poder Executivo Federal, mas ratifica 
um protocolo já assinado. E as normas constantes do 
protocolo são vinculantes e dirigidas a todos os entes 
que, por meio de seus representantes, o assinaram. 
Ora, como poderiam ser idênticas a medida provisória 
que disciplina a subscrição de protocolo de intenções 
como evento futuro e outra cujo conteúdo normativo é 
o próprio protocolo de intenções já celebrado? A rigor, 
a MPV nº 489, de 2010, não teve efeito prático algum. 
Se o propósito era impedir que o Chefe do Poder Exe-
cutivo assinasse um protocolo de intenções que des-
bordasse dos limites nela definidos, tratar-se-ia de um 
insólito mecanismo de self restraint.

A diferença entre os dois diplomas normativos 
se revela ainda mais evidente na leitura do § 1º do art. 
4º da MPV nº 489, de 2010, segundo o qual somente 
seria considerado consorciado o ente da Federação 
subscritor do protocolo de intenções que o ratificasse 
integralmente por meio de lei, requisito que, diga-se en 
passant, constitui exigência formulada pela Lei Geral 
dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005, art. 5º). Tanto não há identidade entre uma 
MPV e outra, que a aprovação da primeira não dispen-
saria a produção de outro ato legislativo, para ratificar 
o protocolo de intenções, o que poderia ocorrer pela 
aprovação de um projeto de lei com esse objetivo, ou 
pela edição de uma nova MPV. Se as MPVs fossem 
idênticas, a aprovação da primeira tornaria redundan-
te a segunda. Tal situação, contudo, seria ilógica, que 
a própria MPV nº 489, de 2010, fez depender de um 
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segundo ato legislativo, a criação da APO. Assim, se 
houvesse identidade entre as MPVs, ter-se-ia, a um 
só tempo, a exigência de edição desse segundo ato e 
o interdito a sua edição, uma vez que  injurídico apro-
var lei com conteúdo  idêntico ao de outra já em vigor. 
A previsão do § 1º do art. 4º da MPV nº 489, de 2010, 
afasta, portanto, qualquer tentativa de equiparação 
dos dois atos normativos que reduza a diferença en-
tre ambos apenas ao momento de edição (autorização 
previa versus ratificação a posteriori).

Em resumo, embora possa haver semelhanças 
de conteúdo entre as medidas provisórias em comento, 
resta incontroversa a diferença entre elas, uma vez que 
a primeira consistia em um conjunto de regras dirigi-
das à União, a serem aplicadas nas negociações com 
os outros entes para a constituição da APO, ao passo 
que a segunda tem por finalidade ratificar, no âmbito 
da União, um conjunto de regras vinculantes dos três 
entes que participarão do consórcio. Ademais, o cote-
jo dos dois textos permite concluir pela existência não 
apenas dessa distinção relativa ao âmbito subjetivo 
de aplicação das normas, mas também de diferenças 
quanto ao próprio objeto das normas. O protocolo de 
intenções ratificado pela MPV nº 503, de 2010, disciplina 
diversas matérias ausentes na MPV nº 489, de 2010.

Dessarte, entendemos que a MPV em exame 
guarda conformidade com o § 10 do art. 62 da Carta 
Magna. De resto, cabe observar que, a rigor, a edição 
da MPV nº 489, de 2010, era mesmo dispensável. A 
Lei Geral dos Consórcios Públicos exige a ratificação, 
por lei, do Protocolo de Intenções, mas não exige a 
edição de uma lei anterior a ele. A ratificação, por lei, 
do protocolo é  necessária porque ele tem por finali-
dade criar um novo ente da Administração Pública, 
aplicando-se ao caso o preceito do art. 37, XIX, da 
Constituição Federal. Tal ratificação pode ser conside-
rada urgente, para fins de atendimento do disposto no 
caput do art. 62 da Lei Maior. O mesmo dificilmente 
poderia ser dito da MPV nº 489, de 2010, já que a as-
sinatura do Protocolo de Intenções e a constituição da 
APO não dependiam da edição de medida provisória 
com aquele contendo.

Do ponto de vista da adequação econômico-
financeira, concordamos com a análise feita pelo Re-
lator da matéria na Câmara dos Deputados. Em seu 
parecer, o Deputado Daniel Almeida aduziu:

Cumpre recordar que foi aprovada pelo 
Congresso Nacional a Lei nº 12.297, de 20 
de julho de 2010, que concedeu ao Ministério 
dos Esportes reforço à dotação que lhe fora 
prevista para o exercício anterior, justamente 
com o intuito de suprir o órgão de recursos 
capazes de prover as necessidades relacio-

nadas aos eventos esportivos. Tais valores, 
ainda que não utilizados no ano para o qual 
foram inicialmente estabelecidos, permitiram 
que a proposta orçamentária encaminhada pelo 
Poder Executivo à apreciação do Congresso 
Nacional para o ano de 2011 contemplasse 
aquelas verbas.

Concluímos, pois, pela admissibilidade e pela 
adequação econômico-financeira da MPV nº 503, de 
2010.

No tocante ao mérito, somos favoráveis à aprova-
ção da MPV, na forma do PLV gestado na Câmara dos 
Deputados. Consoante já referido, a criação da APO foi 
um dos compromissos assumidos junto ao COI para a 
realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de 
Janeiro. Evento dessa magnitude exige articulação de 
esforços das três esferas da Federação. E nada mais 
adequado do que dotar essa articulação de um caráter 
institucional, centralizando, em um único ente, a co-
ordenação de atividades que, de outro modo, seriam 
fragmentadas, com riscos de duplicação de tarefas e 
ineficiência. Importa registrar que as cláusulas do pro-
tocolo de intenções referentes à estrutura organizacio-
nal da APO seguem o padrão observado na criação 
de entidades da Administração Indireta.

Por se tratar de uma entidade com prazo defini-
do de existência, não faz sentido criar cargos efetivos 
permanentes para o seu quadro de pessoal. Nesse 
sentido, a solução adotada pela MPV (e mantida pelo 
PLV), de contratação temporária e possibilidade de 
requisição de servidores dos entes consorciados, afi-
gura-se adequada. Cumpre frisar que as contratações 
se darão com prévio processo seletivo, eliminando o 
risco de desobediência ao princípio da impessoalidade 
no recrutamento de pessoal.

As mudanças aprovadas pela Câmara dos De-
putados merecem prevalecer sobre o texto original da 
MPV. Com efeito, o novo protocolo de intenções assi-
nado aperfeiçoa a estrutura organizacional e a distri-
buição de competências internas na APO, retirando do 
Conselho de Governança atribuições tipicamente exe-
cutivas e de administração ordinária, e transferindo-as 
para a Diretoria Executiva. Ele se revela também mais 
consentâneo com o princípio federativo, mitigando a 
prevalência da União no consórcio, que se verificava 
no protocolo anterior. Podemos notar tal mudança em 
diversas cláusulas, tais como a que prevê expressa-
mente a definição da matriz de responsabilidades como 
competência do CPO, órgão no qual o voto é paritário, 
e a que reduz o número de representantes do Gover-
no Federal no Conselho de Governança. Além disso, 
com o abandono do propósito de se criar uma empre-
sa pública federal incumbida da execução material 
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das obras e projetos relacionados à infraestrutura ne-
cessária aos jogos, e sendo a intervenção da APO na 
execução de obras e serviços uma medida excepcional 
e condicionada a decisão unânime do CPO, conforme 
a Clausula Quarta do protocolo, tal execução estará, 
em princípio, sob a responsabilidade do Estado e do 
Município do Rio de Janeiro.

E bem-vinda, igualmente, a redução no número 
de cargos em comissão e funções gratificadas. Dificil-
mente se poderia justificar a manutenção do número 
constante do protocolo original após o próprio Poder 
Executivo haver adotado medidas de austeridade na 
execução oçamentária, inclusive com a ordem de sus-
pensão da realização de novos concursos e da admis-
são de novos servidores.

Por fim, havia também a necessidade de expungir 
do texto do protocolo as referências à MPV nº 489, de 
2010, e a Empresa BRASIL 2016. Tendo a mencionada 
MPV caducado, não fazia sentido submeter a APO aos 
seus ditames. Essa situação poderia, inclusive, avivar 
a discussão em torno da inobservância do disposto no 
art. 62, § 10, da Lei Maior, já comentada. Da mesma 
forma, a Empresa BRASIL 2016 teve a sua criação au-
torizada pela MPV nº 488, de 2010, que experimentou 
o mesmo destino da MPV nº 489, de 2010, perdendo 
a eficácia por decurso de prazo.

Quanto aos dispositivos adicionados pela Câma-
ra aos que constavam originalmente da MPV, consi-
deramo-los pertinentes. Vêm suprir lacunas, tratando 
de assuntos que não foram abordados pelo protocolo 
de intenções.

Como já registrado, as Emendas nºs 1 e 3 foram 
incorporadas ao texto do PLV. A Emenda nº 2, que ins-
tituia regime de licitações e contratos aplicável exclu-
sivamente a obras, projetos e atividades relacionados 
a Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, foi retirada do PLV pelo enten-
dimento da Câmara dos Deputados.

Quanto à Emenda nº 3, a despeito das ressalvas 
que possam ser feitas ao dispositivo, também possui 
seus méritos que foram reconhecidos pela Câmara 
dos Deputados, compreendemos ainda que no atual 
estágio de tramitação da MPV, a eventual aprovação 
de emenda supressiva do art. 7º do PLV equivaleria, 
na prática, a um juízo de rejeição da medida provisó-
ria, uma vez que não há tempo hábil para o reexame 
da matéria pela Câmara dos Deputados. Desse modo, 
optamos por não sugerir a sua supressão, para evitar 
que todos os esforços desenvolvidos até agora sejam 
frustrados pelo decurso do prazo constitucional para 
apreciação da MPV.

A importância e a urgência na aprovação do PLV 
nº 2, de 2011, podem ser ainda mais claramente perce-

bidas, quando verificamos, de um lado, o papel central 
da APO na coordenação de projetos imprescindíveis 
à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e, 
de outro, os benefícios que resultarão da realização 
dos jogos, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o 
Brasil.

Nesse contexto, estudo realizado em conjunto 
pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) 
indica que a aplicação de 14,4 bilhões de dólares na 
realização dos jogos terá um efeito multiplicador de 
4,26, provocando uma movimentação de 51,1 bilhões 
de dólares na economia brasileira, no período de 2009 
a 2027. Ao todo, 55 setores da economia poderão ob-
ter benefícios com o evento esportivo, sendo os prin-
cipais a construção civil, os serviços imobiliários e os 
serviços prestados a empresas.

No tocante ao crescimento dos postos de traba-
lho, o estudo prevê a criação anual de mais de 120 mil 
empregos no período de preparação para os jogos, e 
de quase 131 mil empregos nos dez anos posteriores 
à sua realização.

De acordo com o estudo, a arrecadação adicio-
nal equivalerá a 97% dos investimentos públicos dire-
cionados aos jogos. Não será, portanto, um gasto a 
fundo perdido. Todos os segmentos – trabalhadores, 
empresariado e governo – colherão bons frutos desse 
evento esportivo. E a infraestrutura que será constru-
ída ou sofrerá melhorias por ocasião dos jogos cons-
tituirá um legado permanente a serviço da população. 
Ninguém nega, por exemplo, que o aperfeiçoamento 
do sistema viário, da infraestrutura aeroportuária e do 
transporte público produzirá resultados positivos du-
radouros para a população.

As Olimpíadas muito beneficiarão o Município 
e o Estado do Rio de Janeiro. No entanto, os ganhos 
resultantes desse evento não se restringirão a essa 
área geográfica. Ao contrário, estender-se-ão a todo 
o País. Como demonstrado neste estudo, 50,9% da 
massa salarial e 53,1% dos empregos gerados pelos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos beneficiarão pes-
soas de outros estados. Ademais, os outros estados 
incorporarão 41,6% do valor agregado ao PIB em de-
corrência dos jogos.

Tudo isso vem demonstrar que as Olimpíadas de 
2016 não constituem um projeto estadual ou regional. 
Seu impacto nacional justifica a união de todos no sen-
tido da aprovação de proposições que, como a MPV 
em análise, são imprescindíveis à concretização do 
sonho olímpico. Neste momento, não há espaço para 
divergências político-partidárias ou para um embate 
entre governo e oposição movido pelo simples espí-
rito de emulação.
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Na verdade, as transformações operadas por um 
evento dessa magnitude não se limitam às apontadas 
melhorias econômicas e sociais. Estendem-se ao pla-
no cultural, implicam uma maior projeção do País no 
cenário internacional, incentivam o esporte, se conso-
lidando como benefícios reais, mas que não se expri-
mem apenas através de cifras monetárias.

São inúmeras as consequências positivas que 
podem advir da realização dos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Todas elas 
convergem para a conclusão de que se faz necessário, 
com a maior brevidade possível, implementar as medi-
das legislativas necessárias à operação dos órgãos e 
entidades que conduzirão os trabalhos de preparação 
e organização dos jogos, como propõe essa MPV e 
seu Projeto de Conversão.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela admissi-
bilidade e pela adequação econômico-financeira da 
Medida Provisória nº 503, de 2010, e, no mérito, pela 
aprovação do PLV nº 2, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias, 
Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Lindbergh Farias, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Para fazer um esclarecimento, Sr. Presidente, sobre 
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Eu gostaria de chamar a aten-
ção de todas as Senadoras e de todos os Senadores 
para o esclarecimento que vou dar porque diz respei-
to à matéria, diz respeito a um item, que é o art. 7º, 
que está sendo questionado por diversos Senadores 
e Senadoras e que, na verdade, por uma posição do 
Governo, não deveria estar neste projeto de lei. Ele foi 
inserido na Câmara dos Deputados, é uma emenda da 
Câmara dos Deputados que renova ou que autoriza a 
renovação de concessões em áreas de aeroportos.

E eu quero dizer que, sobre esta matéria, Sr. 
Presidente, se houvesse tempo, se nós tivéssemos 
mais tempo, eu encaminharia contrariamente à ma-
nutenção desta matéria no texto. Mas, como disse o 
Relator, Senador Lindbergh, se tirarmos esta matéria 
do texto, o texto volta à Câmara; e, portanto, cai a Me-

dida Provisória; e, portanto, cai todo um projeto que é 
importante que seja aprovado.

Então, quero dizer aqui que mantive contato com 
o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil e com o 
Ministério do Planejamento, e os três Ministérios en-
volvidos me confirmaram que solicitarão o veto pre-
sidencial para este dispositivo, assim como o Relator 
está fazendo e assim como eu o farei, como Líder do 
Governo, representando aqui a vontade política de di-
versos Senadores que assim se manifestaram.

Portanto, faço esse esclarecimento, Sr. Presi-
dente, para que este tema fique claro e que fique 
para decisão de cada Senadora e cada Senador. Nós 
vamos trabalhar pelo veto, porque essa é a vontade 
política da maioria e porque essa é a posição técnica 
dos Ministérios, que já explicitaram essa condição na 
Câmara e voltaram a explicitar a mim, por telefone, 
essa posição nesta tarde.

Eu queria dar essa posição a todos os Senado-
res e Senadoras.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Só para fazer um esclarecimento, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos começar a discussão da matéria, e eu 
acho que, durante o período de discussão, cada um 
dos Srs. Senadores teria a oportunidade de falar so-
bre este assunto, até mesmo porque estas emendas 
serão votadas destacadamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, então, peço inscrição para discutir.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Idem. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Peço a inscrição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito, Senador Demóstenes.

Para o encaminhamento dos pressupostos, com 
a palavra, o Senador Vital do Rego.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Ra-
pidamente, para me posicionar, os pressupostos de 
relevância, no mérito, podem ser discutíveis. No meu 
entendimento, é relevante a matéria.

Com relação à urgência, já que houve a iniciati-
va do Governo, quando editou a Medida Provisória nº 
489 e o PL nº 7.374, de 2010, e já que, até o presente 
momento, não houve por parte do Congresso Nacional 
o seu posicionamento, resguardadas as urgências e 
relevâncias, eu entendo, Sr. Presidente, que nós pre-
cisamos, neste momento, buscar o amparo dos sábios 
regimentalistas.
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O Líder Romero Jucá expressou o desconten-
tamento da Bancada do PMDB, da Bancada do PDT, 
do PTB, agora há pouco, com o art. 7º, que não vem 
originário do Governo. Foi uma emenda, a de nº 3, da 
Câmara dos Deputados.

E nós queremos nos aprofundar, nesta sessão, 
sob o ponto de vista jurídico, para que não possa per-
der a eficácia a MP e para que, ao final desta discus-
são com os regimentalistas, destacando ou não este 
artigo, esta emenda, nós possamos ter uma posição 
que deverá ser reservada ao Líder do PMDB, Senador 
Renan Calheiros, a do Partido.

Queremos continuar discutindo.
Entendemos que toda a MP foi, inclusive, bastante 

desidratada na questão dos seus cargos. Isso é interes-
sante nos conceitos de mérito. Só não compreendemos 
o art. 7º e queremos nos posicionar contrariamente ao 
art. 7º, entendendo que é necessário haver um apro-
fundamento das questões regimentais para suprimir o 
art. 7º sem que se perca a validade da MP.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª levanta uma questão sobre cujo esclare-
cimento eu já havia determinado à Secretaria da Mesa. 
A Resolução nº 1, do Congresso Nacional, estabelece 
uma norma que não é a norma seguida nas votações 
da Casa. Em geral, a matéria deve ser aprovada pelas 
duas Casas. Não aprovada por uma das Casas, essa 
matéria desaparece.

No caso, a Resolução nº 1 estabelece que, mesmo 
uma Casa não aprovando a matéria, isso é transforma-
do em emenda e volta à Câmara dos Deputados para 
que ela opine sobre a decisão tomada pelo Senado.

Então, eu vou propor ao Congresso Nacional que, 
no caso de recusa do Senado Federal a uma emenda, 
ela desapareça do texto sem necessidade de voltar à 
Câmara dos Deputados.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estaria resolvida a questão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Isso depende justamente da modificação da 
resolução do Congresso Nacional. Eu já tinha falado 
à Secretaria da Mesa para nós organizarmos este 
ponto.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Por isso é que o senhor é Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Demóstenes, que é regimentalista, 
sabe perfeitamente disso.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Presidente Sarney, uma outra questão para esclare-
cimento, pedindo vênia a V. Exª: nós ainda temos seis 
dias? Se nós votássemos pela emenda supressiva do 
art. 7º, ainda teríamos um prazo de seis dias?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, porque a emenda está em vigor, e nós 
teríamos que modificar a Resolução do Congresso 
Nacional, e a emenda cai hoje. É só esse problema. 
A solução que nós temos é esta que o Senador Jucá 
acabou de anunciar: a Presidente da República, rece-
bendo e recolhendo o sentimento da Casa, não pode, 
de nenhuma maneira, sancionar este dispositivo.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazzio-
tin.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, enquanto a Senadora se 
dirige à tribuna, só para justificar o não voto que eu dei 
nas últimas duas votações. Eu estava aqui presente, 
mas não registrei porque eu estava conversando com 
o Senador Aloysio e com o Senador Aécio Neves na 
hora. Só para justificar o nosso não registro. No meu 
caso, especificamente, acompanho a Liderança do 
Governo; no caso deles, acompanham a Oposição - 
no caso, o Senador Aloysio e o Senador Aécio Neves; 
em meu caso, Senador Gim Argello.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 
Cuidado com a Oposição, Gim, para não repetir isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Peço aos Senadores Aloysio e Aécio Neves que 
não conversem com V. Exª na fase de votação.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazzio-
tin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente José Sarney.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, eu ouvi com 
muita atenção a leitura do relatório da Medida Provi-
sória nº 503, relativa ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 2, aprovado, na semana passada, na Câmara dos 
Deputados. E ouvi quando o Senador Lindbergh Farias 
falava da importância da realização das Olimpíadas 
para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro.

Eu quero dizer que esse é um dos maiores, se-
não o maior, evento esportivo do mundo. Aliás, o nos-
so País, o Brasil, vai sediar, nos próximos seis anos, 
os maiores eventos esportivos do mundo: a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, sem falar 
nos Jogos Paraolímpicos, nos Jogos Mundiais Mili-
tares e em tantos outros eventos que terão sede em 
nosso País.

Então, não há dúvida quanto à necessidade da 
aprovação dessa medida provisória, do projeto de lei 
de conversão. Não há dúvida também quanto à urgên-
cia da aprovação dessa matéria.

Srªs e Srs. Senadores, a formatação dessa Auto-
ridade Pública Olímpica vem sendo mudada ao longo 
do tempo, inclusive havia, em uma primeira versão, a 
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previsão de uma empresa pública brasileira – salvo 
engano, Brasil 2016 –, que desapareceu dessa última 
propositura, desse acordo, desse protocolo de inten-
ções que foi celebrado recentemente entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Ja-
neiro, por meio do Governo do Estado e da Prefeitura. 
Então, eu considero que a formatação corresponde às 
necessidades para organização desse tão grandioso 
evento esportivo.

Considero também que os pressupostos de trans-
parência, de dar conhecimento não ao Congresso Na-
cional somente, mas à Nação brasileira não apenas do 
que foi feito, do que vem sendo feito, mas do cronogra-
ma da previsão de obras que precisam ser realizadas, 
também é muito importante.

Agora, Sr. Presidente, o que incomoda, eu per-
cebo, não ao partido “a” ou ao partido “b”, mas inco-
moda a uma grande maioria, senão à totalidade de 
Senadores e Senadoras desta Casa, é exatamente a 
inclusão do art. 7º no projeto de lei de conversão, que 
traz no caput a possibilidade de se prorrogarem, até o 
final da realização dos Jogos Paraolímpicos, ou seja, 
da última atividade esportiva a se realizar no Brasil, 
os contratos de concessão com empresas comerciais 
e de serviços que funcionam dentro das estruturas 
aeroportuárias. E pior: o parágrafo único do mesmo 
artigo diz que, se houver um adiantamento de recur-
sos, essa prorrogação poderá ser ampliada, sem prazo 
específico determinado aqui.

Quero dizer que o nosso Partido, por meio do 
nosso Líder, o Senador Inácio Arruda, apresentou um 
destaque para votação em separado desse artigo.

Eu ouvi, com muita atenção, não só o relator, mas 
principalmente o Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, que falou com todas as letras: vamos trabalhar 
para que o Governo vete. Acho que temos de ir além, 
Senador Romero Jucá. Nós estamos dispostos a cola-
borar com o Governo a ajudar o Brasil a se preparar da 
melhor forma para a realização dos Jogos Olímpicos. 
Sabemos que precisamos aprovar a matéria no dia de 
hoje, mas não há nenhuma necessidade de se aprovar 
o art. 7º, parágrafo único, da forma como ele está.

Podemos dizer à Senhora Presidente que, se há 
interesse, se há necessidade, mande um projeto de lei 
em regime de urgência, e vamos analisar a necessida-
de ou não dessa matéria. Porque o que me parece é 
que fica extremamente prejudicada a possibilidade de 
uma concorrência, até mesmo, Presidente Sarney, da 
melhoria dos serviços oferecidos hoje nos aeroportos 
brasileiros, se essa medida for aprovada.

Então, acho que o compromisso do Governo... 
Eu sei que a palavra da Presidente só pode ser dada 
pela própria Presidente, mas que nos escute, que es-

cute a maioria, que escute a Casa, não apenas a sua 
base de apoio, mas todos os partidos políticos que não 
concordam com a inclusão desse item nesse projeto 
de lei de conversão.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra, para encaminhar os pres-
supostos de urgência, ao Senador Alvaro Dias.

V. Exª dispõe de cinco minutos. V. Exª está ins-
crito para encaminhar os pressupostos de urgência e 
constitucionalidade.

Quero esclarecer à Casa que, em seguida, abri-
remos a discussão do mérito. Neste momento, somen-
te esses três assuntos sobre a constitucionalidade da 
matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero apenas indagar: qual a dificuldade 
do Governo em legislar de forma correta e transpa-
rente?

Em outubro do ano passado, decidiu-se que o 
Brasil sediaria as Olimpíadas de 2016. Portanto, nós 
temos ainda seis anos pela frente até as Olimpíadas. 
E o Governo se precipita e encaminha uma medida 
provisória inusitada.

É preciso esclarecer o que está acontecendo. Não 
há má vontade da Oposição, mas não há como não 
afirmar existir incompetência da parte do Governo ao 
elaborar a proposta e ao fazê-la tramitar.

O Governo encaminhou à Câmara dos Depu-
tados uma medida provisória com apenas dois arti-
gos, unicamente dois artigos. Os Deputados queriam 
ampliá-la com mais 41 artigos. Mais 41 artigos na Câ-
mara dos Deputados! Aprovaram nove artigos em ra-
zão de determinadas resistências. Mas, se o Governo 
necessitava só de dois artigos, por que ampliar essa 
medida provisória? 

Sr. Presidente, essa medida provisória é impres-
tável! Nós devemos jogá-la para o arquivo, sim. E 
o Governo tem instrumentos: basta que o Governo 
encaminhe um projeto de lei em regime de urgência; 
que faça as coisas como elas devem ser feitas, cor-
retamente, legalmente, de forma constitucional, sem 
aderir a absurdos como esses que acolhe essa me-
dida provisória.

E mais: quando chegou à Câmara dos Depu-
tados o processo tinha um protocolo de intenções, 
com os avulsos; ao Senado o protocolo de intenções 
não chegou, a não ser agora, exatamente às 13h32, 
à Mesa do Senado, e às 15 horas e alguma coisa à 
Liderança do PSDB. 

Portanto, como é possível votar a ratificação de 
um protocolo de intenções que não se conhece? Nós 

289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05569 

estaríamos ratificando um protocolo de intenções que, 
até às 13h21, não estava no Senado Federal. São ab-
surdos inadmissíveis!

Por essa razão, Sr. Presidente – vamos discutir 
o mérito depois, vamos encerrar aqui essa discussão 
quanto a pressupostos –, não há como votar favora-
velmente à questão da constitucionalidade. Não há ne-
nhuma relação entre a matéria e o Texto constitucional 
que se possa admitir como relação admissível, já que 
tempo nós temos. Olimpíadas, só em 2016! Não há 
razão para arguir aqui extrema urgência.

Podemos legislar corretamente. Basta que o Go-
verno encaminhe um projeto em regime de urgência 
e a Oposição assuma o compromisso de ajudar a 
acelerar os procedimentos tanto na Câmara como no 
Senado.

É por essa razão, Sr. Presidente, que vamos pe-
dir votação nominal já na deliberação sobre os pres-
supostos básicos. Depois, discutiremos o mérito, se 
eventualmente formos derrotados, como, tudo indica, 
acontecerá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL– AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, queremos iniciar dizendo que votaremos 
favoravelmente tanto em relação aos pressupostos, 
quanto em relação ao mérito da matéria, e o faremos 
porque estamos convencidos da urgência apresenta-
da, em especial pelo nosso querido Relator, Senador 
Lindbergh. Disso estamos convencidos. Sabemos da 
necessidade do cronograma a ser cumprido e da ne-
cessidade de agilizarmos o cronograma para a Copa 
de 2014 e para a Olimpíada de 2016.

Entretanto, não podemos deixar de destacar e 
manifestar a nossa espécie sobre como tramitou esta 
medida provisória.

O primeiro aspecto, Sr. Presidente: é importan-
te destacar qual era a intenção primeira da medida 
provisória.

Na Câmara, quando essa MP chegou, e antes 
de se transformar em um projeto de lei de conversão, 
ela trazia, Senador Demóstenes, um custo de criação 
de cargos comissionados de R$3.880.100,00. Com o 
corte ocorrido na Câmara, nós temos o custo, que era 
de R$3.880.100,00, para o custo que vamos apreciar 
aqui no Senado, em criação de cargos em comissão, 
de R$1.773.100,00.

Ou seja, da MP que chegou à Câmara à 
sua conversão em PLV, tivemos uma redução de 
R$2.107.000,00.

Era esse tipo de corte que nós gostaríamos que 
tivesse sido feito no Orçamento da União. Lamenta-

velmente, ontem, na manifestação da Presidenta da 
República sobre os cortes no Orçamento da União, 
ouvimos cortes que ocorrerão em programas habita-
cionais importantíssimos para o Brasil, como o Minha 
Casa, Minha Vida, cortes em concursos públicos ne-
cessários para o País e cortes em universidades fede-
rais. Nós, da Amazônia, em particular, padecemos da 
necessidade de investimento nas nossas universida-
des federais, em especial na universidade federal do 
meu Estado, que foi a que menos recursos recebeu 
da União nos últimos dez anos.

Então, nesta medida provisória, demos uma de-
monstração, no Congresso Nacional, de onde devem 
ser cortados os recursos do Orçamento da União. Não 
deve haver cortes no essencial; deve haver cortes em 
futilidades como essa do exagero de cargos comissio-
nados. Reitero o exemplo: da Câmara para cá, tivemos 
uma redução, somente em cargos comissionados, da 
ordem de R$2.107.000,00.

Quero acreditar – e eu acredito – na palavra do 
nosso querido Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, e na palavra empreendida pelo meu querido 
amigo, Relator da matéria, Senador Lindbergh Farias, 
de que o art. 7º será vetado pela Presidenta da Repú-
blica. Aliás, é por esse compromisso assumido pelas 
Lideranças do Governo aqui, pela necessidade de 
cumprimento do cronograma olímpico e pelo caráter 
que tem a constituição da Autoridade Pública Olímpi-
ca de também fazer parte de um protocolo entre os 
Estados que estarão aqui participando dos jogos olím-
picos, que nós votaremos favoravelmente à matéria, 
não deixando, também, de corroborar com as críticas 
já formuladas anteriormente, em especial pelo Líder 
Alvaro Dias em relação à ausência dos pressupostos 
de urgência.

Concordo com a crítica no sentido de que poderia 
ter sido encaminhada essa matéria como projeto de lei 
e então ter sido pedida a urgência. Pela necessidade 
e acreditando nos compromissos firmados pelo Rela-
tor da matéria e pela Liderança do Governo é que nós 
votaremos favoravelmente, esperando a aquiescência 
da Presidenta da República quanto ao art. 7º... Eu não 
tenho outra palavra, Presidente, para mediar: no nosso 
entender, o art. 7º é, no mínimo, indecente, indevido, 
descabido. Quero acreditar e acredito que a Presidenta 
da República o vetará, e é dentro desse compromisso 
que nós votaremos favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Inácio Arruda.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente....

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL290



05570 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Crivella, pela ordem. É sobre a ma-
téria?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Só para discutir a relevância.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sim, V. Exª está inscrito para encaminhar a 
votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora estejamos 
discutindo ainda a parte dos pressupostos, como o de-
bate adiantou-se e já entramos no mérito, e a votação 
nominal vai ser não no mérito, mas na constitucionali-
dade, é evidente que o debate se colocou.

(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

De sorte que o PCdoB definiu a sua posição favorável 
à medida provisória.

Nós estamos discutindo essa matéria desde a 
Câmara. O que ocorreu da Câmara para o Senado foi 
a existência de um artigo que, não se sabe por qual 
razão, passou a fazer parte desta medida provisória. 
Então, é esse o dilema que passou a viver também 
o Senado. Qual é o significado? A quem pertence? 
Atende a quem?

Quanto à APO, evidentemente, está clara a na-
tureza da criação da instituição. Todos nós estamos 
compreendendo que a Olimpíada será em 2016. Nós 
estamos atrasados e precisamos votar esta matéria; é 
importante votar esta matéria. Mas veio algo estranho, 
muito estranho à matéria. Precisou que o Líder do Go-
verno se antecipasse. E, mesmo antes que iniciássemos 
a votação e a discussão, o Líder do Governo já assu-
miu o compromisso de que, pelo menos, três Ministros 
de Estado irão pedir o veto desta matéria, incluindo a 
Casa Civil; e o próprio Relator da matéria já solicitou, 
no seu relatório, o pedido de veto desse art. 7º.

Então, Sr. Presidente, o nosso partido... É eviden-
te que nós apresentamos um pedido para votação em 
destaque desse art. 7º, mas, se vamos ter uma vota-
ção nominal antecipada, é claro que nosso destaque, 
na prática, fica quase que prejudicado, porque teria de 
haver outra votação nominal se quiséssemos enfrentar 
efetivamente a questão.

Diante do compromisso público assumido pelo 
Líder do Governo e pelo Relator da matéria, queremos 
retirar nosso destaque, porque ele vai ficar prejudica-
do. Evidentemente, estamos alinhados com o Líder do 
Governo, que assume o compromisso público de que 
vamos trabalhar pelo veto desse art. 7º. Ele é descabi-
do e não tinha como estar presente nesta matéria. No 
entanto, ele aqui apareceu. O que nos resta é pedir o 

veto para que a medida provisória não caia, porque é 
o último dia que temos para votar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, permita-me apenas uma questão: 
estamos discutindo o mérito ou somente os pressu-
postos?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Estamos discutindo os pressupostos de urgên-
cia, constitucionalidade e relevância da matéria.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Muito bem, Presidente. Muito obrigado.

Sr. Presidente, é notório que todos os governos 
hoje legislam. Os Parlamentos, pela lentidão do seu 
processo, acabam sendo órgãos de fiscalização e 
debate nacional. Mas todos os governos, em todas 
as nações do mundo, hoje têm dispositivos como a 
medida provisória, porque o mundo globalizado é um 
mundo urgente.

Ora, teremos as Olimpíadas em 2016, e temos 
14 bilhões de reais para fazer obras com cronogra-
mas que já estão atrasados. Não podemos olhar para 
o horizonte de 2016 e achar que estamos adiantados, 
porque não estamos – sobretudo no Rio de Janeiro, 
onde precisamos de enormes investimentos em infra-
estrutura.

Portanto, Sr. Presidente, tem urgência sim; tem 
relevância, porque a maior conquista que este País 
teve nos últimos dez anos, nas últimas décadas – e 
devemos agradecer, com muito orgulho, ao nosso 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi ele 
que conseguiu.

Foi ele, a sua atuação pessoal, a sua liderança 
internacional no contexto das nações, e nos ajudou a 
conquistar isso. Portanto tem relevância, tem urgên-
cia e é constitucional, porque o espírito da lei prevê 
que, em obras dessa relevância, nós tenhamos um 
responsável. 

Aqui quero até parodiar o Presidente Lula quando 
dizia o seguinte: cachorro que tem muito dono passa 
fome. Nós precisamos saber, Sr. Presidente, quem é 
o dono do cachorro. 

Estamos aqui no Congresso Nacional, ao aprovar 
esta medida provisória, criando isto: quem será aquele 
que emprestará a sua biografia, a sua competência, 
que emprestará seu nome para o controle, para a co-
ordenação, para a conjugação de todos os esforços 
e nos dará uma olimpíada que não seja escândalos, 
dissabores, desavenças, tristezas e desperdício de 
dinheiro. 
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Ah, Sr. Presidente, é portanto constitucional, 
sim! 

Espero que nós possamos aprovar os pressu-
postos, partir para a discussão e aprová-la, porque já 
estamos atrasados para este que será o maior evento 
do Brasil nestes próximos anos. 

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Com a palavra, o Senador Demóstenes Torres. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, vou ratificar as palavras do Se-
nador Alvaro Dias e voto também contra a urgência da 
medida provisória, mas, a medida, Presidente, V. Exª 
que é um literato, um homem da Academia Brasileira 
de Letras, veja V. Exª, no art. 2º, diz: 

Art. 2º O presidente da Autoridade Pública 
Olímpica somente perderá o mandato em vir-
tude de renúncia, condenação penal, decisão 
definitiva em processo administrativo. 

Ou seja, mesmo se o nosso querido Henrique 
Meirelles vier a morrer, continuará presidente, porque 
está claro “somente”. Então não há outra hipótese. 

É óbvio que a lei não pode ser interpretada as-
sim. Mas algumas coisas são muito interessantes. Por 
exemplo, diz aqui – e foi anotado pelo nosso querido 
Requião: Ratifica o Protocolo de Intenções e tal. Aí 
fica: Ficam ratificados na forma do anexo os termos 
do Protocolo de Intenções celebrado entre a União. 
Muito bem, por incrível que pareça, esse anexo veio 
em separado, quer dizer, é algo que nós acabamos 
de descobrir ainda há pouco. Aqui diz que há o anexo, 
mas, como o anexo não está aqui, mata-se mais uma 
vez o português, e o anexo vem em separado. 

De forma que eu vou ficar com a posição do Se-
nador Alvaro Dias e, no mérito, eu me pronunciarei 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pau-
sa.)

Não está presente. 
Será inscrito para discutir o mérito.
Terminada a lista de oradores inscritos para en-

caminhar a votação, vou submeter à votação dos pres-
supostos de relevância e urgência e adequação finan-
ceira e orçamentária.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ve-
rificação de votação, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª pede verificação não no mérito, nesta 
votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não, 
é nesta. Nos pressupostos básicos nós estamos pe-
dindo a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu vou proclamar a aprovação da matéria para 
V. Exª, então, pedir a verificação.

A matéria está aprovada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 

a verificação de votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com o apoiamento de... 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 

peço pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Mas V. Exª tem que ter três apoiamentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – De-

móstenes, Lúcia Vânia e Requião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Aprovado.
Vamos proceder à votação dos pressupostos de 

urgência, relevância e constitucionalidade.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 

outras dependências da Casa, nos seus gabinetes, que 
compareçam ao plenário para a votação da verificação 
pedida pelo Líder do PSDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”, pela urgência e pela constitucionalidade.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT e o Bloco votam “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ob-
viamente, o PSDB vota “não” e pede aos Senadores 
do Partido que se encontram fora do plenário que com-
pareçam para marcar a sua posição contrariamente a 
uma proposta inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Aos Líderes também, se assim o desejarem, 
que orientem suas bancadas, e peço mais uma vez 
aos Senadores e às Senadoras que compareçam ao 
plenário.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, o PRB encaminha o voto “sim”.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Magno Malta.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Renan 
Calheiros, antiguidade é posto, e ele é mais velho do 
que eu. Deixe-o falar.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Magno, muito obrigado.

Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim” pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, o PR recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PR, voto “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PSB, “sim”.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Presidente, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – PP, “sim”.

Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para 
a votação das matérias constantes da nossa pauta 
do dia de hoje.

Solicito aos Senadores e às Senadoras que ve-
nham ao plenário.

Senador Raupp.
Senador Sérgio Petecão, já votou?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 

(Fora do microfone.) – Votei, meu Presidente. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Walter Pinheiro, com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto V. Exª 
aguarda a votação desta matéria que o meu Partido 
já havia orientado o voto “sim”, quero só fazer um re-
gistro aqui.

Faleceu, no dia de ontem, uma figura que teve 
um papel muito importante no debate sobre a questão 
da reformulação do setor de telecomunicações bra-
sileiro. Chegou, inclusive, a presidir a Anatel. Refiro-
me a Renato Guerreiro, uma figura com a qual tive a 
oportunidade de conviver quando membro do Sistema 
Telebrás – portanto, desde o meu ingresso no Siste-
ma Telebrás, no final da década de 70 – e, particular-
mente, aqui, participando como Deputado Federal, na 
medida em que convivi com Renato Guerreiro desde 
a fase inicial da elaboração da LGT (Lei Geral de Te-

lecomunicações), assim como também nos embates 
que travamos ao longo de toda essa trajetória, tendo 
o Guerreiro como Presidente da Anatel. Poderia dizer: 
um homem de plena e total competência. Conduziu a 
Anatel com correção, com capacidade.

Ainda que tivéssemos, ao longo da trajetória, um 
conjunto de divergências, quero aqui registrar a impor-
tância do Guerreiro para, exatamente, este momento 
das telecomunicações brasileiras, assim como já havia 
contribuído como técnico do antigo Sistema Telebrás; 
aliás, um técnico de qualidade, militou dirigindo diversas 
empresas do Sistema Telebrás ao longo dos anos. 

Perdemos, efetivamente, um quadro importan-
te de formulação para o setor. Ultimamente, Renato 
Guerreiro contribuía com o setor por meio da consul-
toria que levava o seu próprio nome. Portanto, perde, 
assim, o setor de telecomunicações, perde a inteli-
gência brasileira nessa área um grande homem, um 
grande nome, e posso dizer, inclusive, um colega de 
trabalho que se foi.

Portanto, o povo brasileiro perde aqui a contri-
buição decisiva de um homem que serviu à Nação 
como funcionário de uma estatal, serviu à Nação como 
dirigente de uma Agência e que servia, no último pe-
ríodo, à Nação, com as suas boas e grandiosas con-
tribuições.

Quero aqui estender esse pesar à família, confor-
tando-a. Eu sei que o conforto, para além das nossas 
palavras, encontra-se principalmente naqueles que 
depositam em Deus a sua confiança, e, portanto, só 
Ele e somente Ele pode levar até a família de Renato 
Guerreiro o conforto, por conta exatamente da perda 
desse seu ente querido. Eu costumo sempre dizer, Pre-
sidente Sarney, que quem parte deixa conosco a sua 
experiência de vida, a sua conduta. Portanto, sentimos 
muito a perda física, mas, com certeza, a família tem 
muito do que se orgulhar, pelo caráter, pelo homem 
público que foi Renato Guerreiro, ao longo do tempo 
que contribuiu com todos nós no Sistema Nacional de 
Telecomunicações.

Muito obrigado, Presidente Sarney.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-

dente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proceder à apuração. Depois, darei a palavra a 
V. Exª, que está inscrito para discutir a matéria.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois 
não.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO, 10.

Não houve abstenções. 
Total de votos: 56.
Aprovados os pressupostos.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Sr. Presi-

dente, peço que registre o meu voto “não” na votação 
anterior.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, eu também gostaria que V. Exª registras-
se o meu voto. O Romero me atrapalhou aqui, e eu 
nem votei.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/José Sarney. PMDB 
– AP) – A Ata fará o devido registro das intenções de 
V. Exªs.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-
dente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/José Sarney. PMDB 
– AP) – Passamos agora à discussão do mérito do 
Projeto de Lei de Conversão, da Medida Provisória e 
das emendas, em turno único.

Para encaminhar a votação, Senador Roberto 
Requião.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em uma oportunidade, eu 
gostaria de fazer o registro que já foi feito pelo Sena-
dor Walter Pinheiro, de falecimento do nosso grande 
amigo paraense, o Renato Guerreiro, e de mais outros 
dois paraenses, o Alonso Rocha, o poeta, e o Benedi-
to Nunes. Mas o farei, quando V. Exª puder dispor de 
tempo a este Senador.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, Sr. Pre-
sidente, quero estabelecer uma preliminar. Não há o 
compromisso do Governo com o veto da Presidenta 
Dilma. O Senador Jucá, instantes atrás, dizia-me que, 
não estando a Presidenta em Brasília e não podendo 
fazer contato com ela, não poderia se comprometer 
com o veto.

Na minha já longa carreira política, nunca vi uma 
esdruxularia semelhante a essa proposta que nos vem 
da Câmara Federal. Em primeiro lugar, absolutamente 
desnecessária. Existe o Ministério do Turismo. Uma 
força-tarefa seria suficiente para realizar todas as me-
didas necessárias à preparação do Rio de Janeiro para 
a Olimpíada. Desnecessário o projeto.

Uma autarquia sui generis, uma autarquia na qual 
a Presidenta da República nomeia o Presidente e não 
pode demiti-lo. A Presidenta que nomeia Ministros e 
demite Ministros não pode demitir o presidente de uma 
autarquia, que sequer tem o seu nome submetido ao 
Senado da República como, por exemplo, o Presidente 
do Banco Central.

Imaginem vocês se as autarquias, as empresas 
públicas passassem a ter presidentes indemissíveis. 
Mas não fica só por aí. É uma autarquia que resulta de 
uma associação entre o Estado do Rio de Janeiro, a 
Prefeitura do Rio de Janeiro e a União. Mas essa au-
tarquia passa por um artigo, que é o 7º, a administrar 
aeroportos do Brasil inteiro, com uma característica 
especialíssima: não respeita mais as licitações, pode 
prorrogar prazos de free shops e áreas concedidas ao 
sabor do desejo do seu presidente, que não pode ser 
demitido; pode baixar preço, pode alterar contratos, 
pode tudo sem nenhum respeito à 866 e ao Direito. 

Mas, mais do que isso, no caput do PLV colocado 
pela Câmara, tem outro pendurucalho sensacional: nós 
estamos aprovando um anexo que muda a Lei de Lici-
tações, que não veio da Câmara anexado ao projeto. 

Eu me recuso a votar o que não conheço, e essa 
deveria ser a posição de todos os Senadores respon-
sáveis neste plenário. As prerrogativas concedidas ao 
presidente dessa autoridade olímpica são prerrogativas 
que estão sendo retiradas – e talvez não sejam tão in-
tensas – do Kadafi, na Líbia. É a impunidade absoluta, 
é a indulgência plenária, que não se submete nem mais 
ao crivo da Presidenta da República. É rigorosamente 
impossível que essa esdruxularia seja admitida e vo-
tada no Senado da República. 

E, vejam vocês, estou falando aqui como Base do 
Governo, apoiador e admirador da Presidenta Dilma, e 
me espanto quando não vejo um gesto do Governador 
do Rio de Janeiro ou do Prefeito da Cidade do Rio de 
Janeiro, que sofrem pelo projeto uma capitis diminutio 
máxima, porque a tal autarquia revoga o governo do 
Rio de Janeiro e a Prefeitura da cidade. 

Não consigo entender por que tivemos na ad-
missibilidade apenas dez votos contra. Isso não é ser 
base do Governo, isso é anarquizar e desmoralizar o 
Senado da República. E este caminho de passividade 
bovina não é um caminho recomendável para que a 
Dilma faça o bom governo que nós esperamos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSBD – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há uma pergunta inevitável. Para o Gover-
no, bastavam dois artigos. Por que foram necessários, 
inicialmente, 41 novos artigos e, ao final, nove artigos 
nesta proposta? 

Já ouvi aqui e não posso discordar das palavras do 
Senador Requião sobre essa característica inusitada do 
presidente da autoridade pública olímpica: inamovível. 
Ora, é evidente que faz inveja a Hugo Chávez.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM. Fora do mi-
crofone.) – Mas Hugo Chávez foi eleito.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Certamente. 
O Senador João Pedro tem razão, o Hugo Chávez foi 
eleito. Em que circunstâncias, não quero discutir agora. 
Mas, de qualquer forma, ele tem razão. Ou seja, não 
posso citar nem Hugo Chávez como parâmetro para 
expor o ridículo deste fato inusitado de um presidente 
de autarquia que não se submete ao Presidente da 
República porque não é necessário, já que não há a 
possibilidade da demissão ad nutum pelo Chefe de 
Estado.

Ora, Sr. Presidente, em relação a esta inamobi-
lidade do presidente da autarquia, é bom lembrar o 
disposto no Enunciado nº 25 da Súmula do Supremo 
Tribunal Federal, que dispõe: “A nomeação a termo não 
impede a livre demissão, pelo Presidente da República, 
de ocupante de cargo dirigente de autarquia.”

Portanto, há o enunciado nº 25 da Súmula do 
Supremo Tribunal Federal.

Ademais, é notório que são quase inócuas as 
hipóteses previstas nos incisos II e III do projeto de 
lei, vez que, até que alguma delas ocorra, o manda-
to do presidente, de quatro anos, já teria acabado. 
Porque há quatro condições em que o presidente da 
autarquia poderia ser demitido, mas essas condições 
não se completam durante quatro anos. Portanto, são 
condições inócuas colocadas no texto do projeto de 
lei de conversão.

Outro item que deve ser questionado é o art. 4º 
do PLV, vez que exclui a incidência do inciso VIII do 
art. 4º da Lei nº 11.107, de 2005, que determina que 
o representante legal do consórcio público deverá ser, 
obrigatoriamente, Chefe do Poder Executivo de ente 
da Federação consorciado. Portanto, há uma desobe-
diência ao art. 4º da Lei nº 11.107.

Sr. Presidente, causa-nos perplexidade a tentativa 
do Governo de afastar determinação de lei especial que 
rege os consórcios públicos a fim de satisfazer preten-
são meramente política, ou seja, incluir na presidência 
do consórcio alguém que não pertence à chefia do po-
der executivo dos entes participantes. Portanto, é mais 
uma ilegalidade. Para atender ao interesse da acomo-
dação política e premiar um dos seus coadjuvantes, a 
Presidente da República afronta a legislação vigente, 
e todos nós sabemos qual é o objetivo deste disposi-
tivo na medida provisória, a quem o Governo pretende 
contemplar com a presidência desta autarquia.

Entendemos, Sr. Presidente, que a Autoridade 
Pública Olímpica deve submeter-se integralmente aos 
ditames da Lei nº 11.107, de 2005, que rege detalha-
damente os consórcios públicos no País, não havendo 
motivos relevantes que justifiquem sua mitigação.

O terceiro ponto, que já foi aqui destacado por 
muitos oradores, refere-se ao art. 7º, que entendemos 

tratar-se de um absurdo. Nesse artigo, pretende-se pror-
rogar, até o fim dos jogos, os contratos de concessão 
de uso de áreas aeroportuárias para o desenvolvimento 
de atividades comerciais e de serviços. Isso significa, 
Senador Pedro Simon, atender aos interesses, sem 
licitação, de cerca de 6,4 mil contratos de concessioná-
rias comerciais dos 67 aeroportos administrados pela 
Infraero, representando uma receita de R$948 milhões 
anuais, segundo a estatal. Portanto, não é pouco. Nós 
estamos tratando de prorrogar privilégios, concessões, 
que resultam em benefícios financeiros da ordem de 
R$900 milhões por ano.

Portanto, o caminho mais adequado para essa 
medida provisória seria o arquivamento. O Governo 
teria tempo de, por meio de um projeto de lei em regi-
me de urgência, tratar dessa questão com decência, 
com transparência, com competência.

Essa medida provisória se transformou num mons-
trengo de ilegalidades e de indignidades. Nós não pode-
mos compactuar com ela. Só nos resta, Sr. Presidente, 
votar contra e, obviamente, no momento em que for 
possível, pedir destaques para as emendas que foram 
apresentadas, na tentativa de escoimar desse texto as 
ilegalidades mais flagrantes e as excrescências mais 
revoltantes que identificamos, evidentemente, com o 
pouco de tempo que tivemos para analisar a proposta 
que chegou da Câmara recentemente.

Portanto, Sr. Presidente, é lastimável que o Se-
nado Federal venha dar aval a uma proposta de lei 
absolutamente deformada e deformante, capaz, cer-
tamente, de provocar indignação no cidadão brasilei-
ro de bem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, um 
governo que tem no seu organograma 37 Ministérios 
e que se prepara para criar mais um, um governo que 
multiplicou os cargos comissionados como o Governo 
do PT, um governo que tem Ministério dos Esportes, 
Casa Civil e órgãos de planejamento de boa qualidade 
técnica por que precisaria criar uma Autoridade Olím-
pica Pública? Qual é a necessidade disso? Com os 
180 cargos comissionados – inicialmente eram 480, 
a proposta passou por uma severa lipoaspiração, mas 
ainda sobra muita gordura, especialmente no momento 
em que o Governo diz que é necessário cortar gastos 
–, será que o Governo não dá conta de organizar os 
Jogos Olímpicos? Para não dizer que, se quisesse criar 
uma autarquia, poderia fazê-lo, como foi dito aqui por 
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outros colegas, mediante projeto de lei eventualmente 
em regime de urgência.

A inamovibilidade do presidente dessa autarquia 
é talvez mais sólida do que o próprio mandato parla-
mentar. Aliás, o termo mandato aqui é usado impro-
priamente. É uma nomeação a termo. Um Parlamentar 
pode ter seu mandato cassado se incorrer em quebra 
de decoro parlamentar – não precisa ser condenado 
criminalmente com sentença transitada em julgado 
nem mesmo em processo administrativo, basta que 
seu comportamento infrinja aquilo que se entende por 
decoro parlamentar. Mas o presidente da Autoridade 
Olímpica que o governo quer criar, com voto contrário 
do PSDB, tem mandato mais sólido do que o próprio 
Parlamentar.

A Medida Provisória nº 489 perdeu eficácia. Esta 
Medida Provisória, que tratava desse tema da Auto-
ridade Olímpica, gerou um grande movimento de in-
dignação no País, porque ela se propunha a alterar as 
regras da Lei de Licitações, criando um regime espe-
cial de licitação para as Olimpíadas. Talvez ainda sob 
o impacto das coisas malfeitas que ocorreram nos Jo-
gos Pan-Americanos, houve, por todos os lados, um 
movimento de: olha, alto lá! 

O fato é que o Congresso não votou a Medida 
Provisória nº 489, cujo núcleo era esse conjunto de 
regras excepcionais para a licitação das obras e ser-
viços das Olimpíadas. Jogou pela porta afora. A me-
dida perdeu eficácia. Ora, aquilo que o Congresso se 
recusou a aprovar, que saiu porta afora, está entrando 
agora pela janela.

Srªs e Srs. Senadores, o art. 1º do Projeto de Lei 
de Conversão, que nos vem da Câmara, propõe rati-
ficar, na forma do anexo – um anexo misterioso, obs-
curo, oculto –, os termos do Protocolo de Intenções 
celebrado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro. 

Muito bem. Neste protocolo, na sua Cláusula 4ª, 
inciso III, está dito – este protocolo que nós vamos ra-
tificar – que, excepcionalmente, para consecução dos 
seus objetivos, poderá a Autoridade Olímpica contratar, 
inclusive por meio de regime diferenciado de licitações 
e contratos, para obras e serviços estabelecidos em 
lei federal. 

E lá vem a pergunta: que lei federal é essa? Será 
a Medida Provisória nº 489, que perdeu a eficácia, por 
não ter sido votada, mas cujos efeitos jurídicos não fo-
ram disciplinados ainda por decreto legislativo? Será 
que é essa medida provisória, é essa a lei federal a que 
se refere o projeto de lei de conversão, estabelecen-
do um regime realmente diferenciado, com exceções 
gritantes à Lei das Licitações? 

É uma pergunta que fica e que vai ficar, inclusive, 
na cabeça dos investidores, daqueles que vão cons-
truir, aqui no Brasil, estádios, prestar serviços, buscar 
participar do grande evento que serão as Olimpíadas. 
A insegurança jurídica nunca atraiu investidores. Além 
disso, Srs. Senadores, creio que seria realmente um 
cheque em branco, absolutamente inadmissível e des-
necessário, que este Senado iria entregar à Presidên-
cia da República.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Abro mão, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – S. Exª não deseja usar da palavra.

Senador Flexa Ribeiro. Deseja usar da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, venho 
à tribuna, Senador Demóstenes Torres, para lamentar 
que o Senado Federal seja instado a votar uma medida 
provisória no apagar das luzes da sua existência. 

Isso tem acontecido, Senador Sarney, quase 
permanentemente. A Câmara Federal fica com a me-
dida provisória lá pelo tempo que lhe é necessário, e, 
quando ela chega ao Senado, temos de votar em 24 
horas, 48 horas. Daí vêm à tribuna Senadores da base 
do Governo para lamentar que é necessário votar. 

O Senador Lindbergh Farias veio, há pouco, à 
tribuna e disse que, se dependesse dele, não apro-
varia a medida provisória, que faria reparos nela, que 
vai pedir que a Presidente vete artigos. Senador, seria 
mais fácil derrubarmos a medida provisória e pedirmos 
à Presidente que encaminhe um projeto de lei, para 
que o Congresso Nacional, Presidente Sarney, possa 
discutir realmente a forma correta de se criar a Auto-
ridade Pública Olímpica. 

Senador Gim Argello, lembro – V. Exª, que tem 
uma memória privilegiada, não deve ter esquecido – 
que, no Governo passado, o ex-Presidente Lula chegou, 
inclusive, a dizer quem ele ia nomear para Autoridade 
Pública Olímpica. Ele já havia definido: seria o Minis-
tro dos Esportes. Lembro aqui que nós, da oposição, 
dissemos: “Mas como? Ninguém sabe quem vai ser o 
Presidente”. Como ele já ia nomear o Ministro Orlan-
do para a Autoridade Pública Olímpica? Ele já estava 
antecipando o que viria acontecer em seguida. 

E aí vemos, Senador Renan, a Presidente Dil-
ma sem poder dizer... Quero dizer, Presidente Renan, 
que a Presidente Dilma, sem poder falar... Ela gostaria 
muito de poder vir a público para dizer a forma em que 
encontrou o Governo. Mas não pode. 
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E quero aqui dizer que as ações da Ministra, até 
agora – tenho repetido isso aqui; sou da oposição –, 
têm-nos colocado de forma positiva. É a forma como 
ela tem administrado o País. Mas, lamentavelmente, 
todos nós sabemos que o Brasil está numa situação de 
dificuldade fiscal, tanto que ela efetuou cortes de mais 
de R$50 bilhões no orçamento. E aí, plagiando o ex-
Presidente Lula, nunca dantes neste País, houve vetos 
de emendas de Parlamentares. E a Presidenta Dilma, 
agora, criou o veto às emendas. Quer dizer, não é con-
tingenciamento. Contingenciamento já era conhecido 
de todos, mas veto estamos conhecendo agora.

Mas quero referir-me a que, para Autoridade Pú-
blica Olímpica, ela previa, inicialmente, 480 cargos de 
livre provimento. Foi reduzido a 181, como disse aqui 
o relator, nobre Senador Lindbergh. Mas 181 cargos, 
com salários que chegam a R$22 mil, para quê? Há 
necessidade de tudo isso? Quando, ainda agora, o 
Governo anuncia que, para conter os gastos, não vai 
chamar os concursados que estão aguardando serem 
chamados dentro do prazo, Senador Demóstenes, de 
validade do concurso. Quer dizer, não chama os con-
cursados, mas chama 181 apadrinhados, que vão fazer 
parte dessa Autoridade Pública Olímpica.

E aí quero dizer que estamos incorrendo, Sena-
dor Jucá, em criar aqui um novo Kadafi. Sabe por quê? 
Porque, pelo art. 2º, o Presidente da Autoridade Pú-
blica Olímpica, Senador Moka, só perderá o mandato 
se renunciar, se for condenado e em decisão definiti-
va em processo administrativo disciplinar, ou seja, vai 
ficar perpetuado. Não há possibilidade de ele perder 
o mandato, como bem disse aqui o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

Ou seja, o mandato da Autoridade Pública Olím-
pica tem mais segurança do que o mandato parla-
mentar.

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Também, o art. 7º dá à Autoridade Pública Olímpica o 
poder de concessão de uso de áreas aeroportuárias 
para o desenvolvimento de atividades comerciais e de 
serviços celebrados até a data de edição desta lei, os 
quais poderão ser prorrogados até o final da realiza-
ção dos Jogos Paraolímpicos, independentemente dos 
prazos nele previstos. Não é nem dos Olímpicos, é dos 
Paraolímpicos, que são após os Jogos Olímpicos.

Então, Senador Sarney, por tudo isso, o PSDB 
pede que votemos pela rejeição do mérito da medida 
provisória e que possamos esperar que o Governo 
coloque a matéria de forma democrática, para que o 
Congresso brasileiro possa debruçar-se na discussão 
da criação da Autoridade Pública Olímpica.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nós estamos 
aqui diante de uma situação bastante inusitada no 
Senado Federal. Qual é a situação? Todo mundo en-
tende que o projeto é ruim. Não achamos um Senador 
que levante a voz para dizer: “Esse projeto é essencial 
para o País, é ótimo!” ou “Ao menos, corriqueiramen-
te, é bom”. 

Então, por que estamos aprovando algo que nin-
guém aponta como bom? Aí me vem à cabeça o que 
disse o Senador Requião.

Será que é uma atitude conveniente para o Se-
nado Federal se portar bovinamente, se portar de ma-
neira absolutamente subalterna em relação ao Poder 
Executivo?

Ora, todo mundo já sabe que a nossa Presiden-
te da República vai, no momento oportuno, fazer a 
nomeação da autoridade pública olímpica, que será 
o Sr. Henrique Meirelles. Não há contestação nossa, 
inclusive quanto ao nome, porque o Sr. Henrique Mei-
relles é uma figura que deu credibilidade, inclusive in-
ternacional, ao País. Militamos em lados opostos, mas, 
politicamente, evidentemente, há respeito em relação 
à pessoa do Sr. Henrique Meirelles.

Esta medida provisória, por este projeto de lei 
de conversão, chega aqui mutilada pela Câmara dos 
Deputados. Ela foi mutilada pela Câmara dos Deputa-
dos. Parece piada, mas o que está escrito aqui é que 
a Presidente não pode demitir a autoridade pública 
olímpica nem depois de morta essa autoridade.

Então pegamos o art. 7º... E todo mundo falou: 
“Art. 7º! O art. 7º!... Quer dizer, o que o art. 7º deixa 
claro:

Art. 7º. Os contratos de concessão de 
uso de áreas aeroportuárias, para o desenvol-
vimento de atividades comerciais e de serviços 
celebrados até a data de edição desta lei, po-
derão ser prorrogados até o final da realização 
dos jogos paraolímpicos, independentemente 
dos prazos nele previstos.

E lá no meio, no parágrafo único, há coisa pior, 
Sr. Presidente.

Diz que, em decorrência dos jogos olímpicos – aí 
coloca até a Copa do Mundo –, as concessionárias em 
atividade, poderão negociar suas receitas contratuais 
– poderão diminuir o preço, portanto, – ou estabele-
cer novos valores para a exploração da infraestrutura 
aeroportuária.
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O art. 37 da Constituição é claríssimo. Alguns 
princípios têm que ser observados, e um deles é o 
princípio da impessoalidade.

Eu não posso dar uma obra ou um serviço pú-
blico ao meu filho, eu não posso dá-lo ao meu amigo, 
eu não posso entregar isso sem que haja um pro-
cesso de licitação. Eu não posso conhecer a pessoa. 
Eventualmente, quando a administração pública tem 
necessidade, esse prazo pode ser prorrogado. Esse 
contrato pode ser aditado. Existe uma série de moti-
vos que podem fazer com que esse contrato vá um 
pouco adiante.

Agora, vamos usar o português correto: a permis-
são aqui é para se roubar, Sr. Presidente. A permis-
são aqui é para fazer com que os contratos vigentes 
sejam prorrogados. O que vai vencer na semana que 
vem, depois de promulgada, depois de sancionada 
essa conversão pela Senhora Presidente da Repúbli-
ca, qualquer um pode, a autoridade pública olímpica 
chegar e dizer: não, o senhor vai ficar aí até o final. E 
por que o Presidente não vai dizer isso?

Eu tive a honra de ser o Relator da chamada 
CPI do Apagão Aéreo. Ora, a CPI do Apagão Aéreo 
concluiu que há uma série de irregularidades nessas 
concessões: de propaganda, de placas, de carrinhos, 
desses estacionamentos, todos fraudados. O Ministério 
Público Federal e o Tribunal de Contas da União toma-
ram uma série de providências a esse respeito.

O que nós estamos fazendo aqui, além de, mais 
uma vez, rasgar a Constituição é dar uma permissão, 
uma autorização em branco, uma concessão para 
que qualquer um que esteja ali, possa violar o Código 
Penal, possa jogar fora as nossas leis penais. Aqui a 
permissão é para se praticar corrupção, é para se pra-
ticar peculato, é para se praticar uma série de crimes 
previstos no Código Penal brasileiro!

O nosso querido Líder Jucá tem aqui um com-
promisso já assumido pelos ministros da área para 
recomendar o veto desse artigo, incluindo o seu pará-
grafo. Mas temos que lembrar aqui também que muitas 
vezes, na legislatura passada, o nosso querido Líder 
também empenhou a sua palavra, mas, lamentavel-
mente, o Presidente da República não veio ratificar a 
palavra por ele dada aqui.

Como disse aqui o Senador Flexa Ribeiro, a 
Presidente parece querer implementar um novo ritmo 
nessa relação, digamos assim,...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – ...só para concluir, Sr. Presidente, seria uma 
oportunidade belíssima se ela viesse a honrar a pa-
lavra dada pelo seu Líder aqui. Mas já anunciamos... 

Eu sou totalmente contra a judicialização da política, 
mas, pelo que vejo, para que não tenhamos o com-
portamento bovino preconizado, ou melhor, combatido 
pelo Senador Requião, quero dizer que o DEM tam-
bém, caso não haja o veto, vai entrar com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade conta esse dispositi-
vo, porque não tem qualquer cabimento aprovar algo 
nessa direção.

Eu acho que nós deveríamos repensar e dar in-
clusive oportunidade a nova Presidente, uma vez que 
isso veio da gestão passada, de ela apresentar um 
projeto de lei em regime de urgência constitucional 
para que nós tenhamos oportunidade de apreciá-lo e, 
com certeza aprová-lo, mas sem os vícios que esse 
projeto de conversão tem, Sr. Presidente.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vejo com muita alegria esta Casa 
lotada de Senadores novos que chegaram aqui, cada 
um com a sua biografia, já demonstrando nesse pri-
meiro mês a competência e a capacidade.

Estamos vivendo agora um momento em que es-
ses jovens Senadores devem nos ajudar, porque uma 
das situações mais absurdas desta Casa é a que es-
tamos vendo agora: tem que votar, porque se não vota 
cai; não podemos emendar porque não há tempo para 
ir para a outra Casa. Que maneira de legislar é essa? 
Que situação é essa onde a Câmara fica com o tempo 
que quer, nos deixa na véspera e nós ficamos como 
agora: amanhã cai, não pode cair; então tem que votar. 
Não pode! Mas não sei o que faze! Não pode!

Não pode. Nós temos que fazer...” Não pode! 
Nosso Presidente, tendo atrás dele o Senado inteiro, 
tem de fazer um entendimento. Nem que se bote na 
legislação: na Câmara é tanto tempo e no Senado é 
tanto tempo. Até porque a volta, se emendarmos o 
projeto e a matéria voltar à Câmara, é muito singela. 
Lá, eles só vão discutir a emenda que vamos fazer. En-
tão, em dois dias, eles podem fazer isso. Dê-nos dois 
dias para que se mande para a Câmara e ela decida. 
Esse é o ridículo.

Eu quero dizer, com toda sinceridade: estou ini-
ciando uma vontade imensa de que a Presidenta dê 
certo. Acho que é importante para o Brasil que ela dê 
certo. Fiz assim no salário mínimo e vou fazer aqui 
hoje, porque acredito que ela vai vetar. O Líder do Go-
verno, Senador Jucá, diz que, na opinião dele, ela tem 
de vetar; o Chefe da Casa Civil diz que ela vai vetar; o 
Ministro da Fazenda diz que ela vai vetar; ela vai vetar. 
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Cá entre nós – vou deixar muito claro –, para mim, é a 
biografia da Presidente que vai estar em jogo. Se ela 
não vetar, é porque ela está de acordo; se ela estiver 
de acordo, não é a Dilma que eu pensava. Essa emen-
da não tem nada a ver com a nossa Presidente. Não 
está na biografia dela. Eu creio que ela vai vetar. Não 
tenho nenhuma dúvida de que ela vai vetar, aliás, o 
meu Líder também concorda que ela vai vetar.

Agora, cá entre nós, na última hora, um Depu-
tado importante entrar com uma emenda dessa, que 
não tem nada que ver com o projeto... Não tem nada 
que ver com o projeto! Não tem nada!...

De onde é que vem isso? E nós estamos aqui. 
Se nós temos tradição de democracia, de seriedade, 
de credibilidade, o negócio era rejeitar. Mas, como nós 
já estamos tão acostumados, medida provisória vem 
e vai, nós temos que votar.

Mas eu faço um apelo aos jovens Senadores. 
Digo jovens porque eu tenho 80 anos. Alguns não são 
tão jovens, porque têm 60 anos. Mas, para quem tem 
80, ter 60 anos, não é, Presidente Sarney? Quem nos 
dera ter 60 anos...

Mas eu digo o seguinte: vamos estudar; que, na 
reunião de Líderes, se levante essa matéria. Vamos co-
locar aí uma forma pela qual nós não precisemos votar 
a medida provisória no último dia. Nós temos que ter 
aqui um prazo de tantos dias para podermos emendar 
e voltar para a Câmara. Aí deixamos a bomba na mão 
da Câmara, sendo que é simples na Câmara, porque, 
se nós vetássemos a matéria, ela voltaria para a Câ-
mara, que não teria muito o que decidir, porque era só 
essa a matéria. Aceita o veto do Senado, que tirou, ou 
não aceita. Sim ou não. Vota em uma hora.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) - Mes-
mo assim, eu me atrevo a me dirigir à Presidenta.

Presidenta, cuidado com as medidas provisórias. 
Não exagere.

Eu sei, eu já estive lá. A esta hora... Não, agora já 
é tarde. Ali pelas seis horas, se reúne com a Presidenta, 
a Chefe da Casa Civil: “Olha, eu tenho uma ideia, as-
sim e tal, é muito bom... Bota uma medida provisória”. 
Alguém anuncia ao Chefe da Casa Civil, o Secretário 
já telefona para a imprensa oficial: “Tranca a imprensa 
oficial, porque já vai entrar uma medida nova!” Aí vai 
a medida provisória, e no outro dia é lei.

Quem se acostuma com isto de pensar às quatro 
horas da tarde e, no outro dia, às oito horas da manhã, 
ser lei, porque é por medida provisória e já está no 
Diário Oficial? A Câmara e o Senado são uma escu-
lhambação. Só atrapalham! Só atrapalham! Então, em 
resposta a “só atrapalham a medida provisória dessa 

maneira”, aí vêm as emendas de Parlamentares, não 
sei o quê, e aquilo que era para ser transição legisla-
tiva transforma-se em negociação.

Eu voto... A linguagem do Senador Requião é 
dura, mas é positiva e atingiu-me. Senador Requião, 
eu voto confiando no veto da Presidenta. Por isso, voto, 
confiando que, na reunião de Líderes... Vejo aí os no-
vos Líderes, como o Líder do PT, que é novo e está 
chegando aí. Marquem uma reunião e vamos cobrar 
as medidas provisórias, para que essa seja a última 
vez EM que isso acontece.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria de não ser repetitiva, 
uma vez que já foram colocadas aqui todas as razões 
por que não queremos votar o art. 7º. Mas é preciso 
que a população, que a sociedade que nos ouve neste 
momento atente para o que estamos votando.

Diz o art. 7º:

Art. 7º Os contratos de concessão de uso 
de áreas aeroportuárias para o desenvolvimen-
to de atividades comerciais e de serviços cele-
brados até a data da edição desta lei poderão 
ser prorrogados até o final da realização dos 
Jogos Paraolímpicos, independentemente dos 
prazos neles previstos.

O parágrafo único diz o seguinte:

Parágrafo único. Com o objetivo de fo-
mentar o aumento da capacidade da infra-
estrutura aeroportuária para a realização da 
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos de 2016, a administração 
aeroportuária poderá negociar com as con-
cessionárias em atividade o adiantamento de 
receitas contratuais ou o estabelecimento de 
novos valores pela exploração da infraestrutura 
aeroportuária, bem como a modernização dos 
estabelecimentos alcançados dentro do padrão 
exigido, oferecendo como contrapartida novos 
prazos de duração dos contratos, com vista a 
manter o equilíbrio econômico-financeiro das 
concessões.

Eu gostaria de chamar atenção para uma maté-
ria do jornal O Dia. A manchete dessa matéria diz o 
seguinte: “Emenda permite prorrogar os contratos de 
concessão de áreas aeroportuárias”. Segundo o jor-
nal O Dia, ao aprovar a Medida Provisória nº 503, que 
cria a Autoridade Pública Olímpica, estamos dando 
um presentão para os donos de lojas em aeroportos, 
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entre eles o Grupo Duty Free Dufry, responsável pe-
los free shops.

Essa Emenda permite prorrogar até 2016 os 
contratos de concessão de áreas aeroportuárias. Em 
2010 – é preciso atentar para isto –, a Justiça Federal 
mandou fechar as lojas Duty Free no Galeão/Tom Jo-
bim. A liminar acabou cassada, mas o processo con-
tinua. A Medida Provisória nº 503 é esta que estamos 
votando aqui neste momento. 

Sem licitação. Matéria do jornal O Dia. Segundo 
o Ministério Público Federal, não houve licitação para 
o contrato, vencido desde 1987. A Duty Free, presente 
em oito aeroportos brasileiros, a Infraero e executivos 
das duas empresas estão sendo processados por su-
postas irregularidades encontradas. 

Portanto, o que estamos prorrogando aqui é uma 
matéria que vai permitir que essas empresas que es-
tão, sob a ótica do Ministério Público, inadimplentes, 
em situação de irregularidade sejam premiadas com 
o nosso voto, naturalmente não o nosso, da Oposição, 
mas o da maioria do Congresso Nacional.

Portanto, deixo aqui este alerta, deixo aqui esta 
matéria do jornal O Dia, que coloca, de forma muito 
grave, a situação dessas concessões nos aeroportos 
brasileiros.

Muito obrigada, Srª Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.

Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Para discurtir. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srs. Senadores, nós estamos assistindo, neste 
momento, na verdade, a uma tentativa da Oposição 
de descaracterizar inteiramente o que de fato está em 
discussão e votação neste momento e a relevância do 
tema em questão.

Qualquer Senador, da Oposição ou da Situa-
ção, indagado pela imprensa aqui presente ou, mais 
à frente, no seu Estado, dirá, com toda certeza, que a 
conquista do direito de o Brasil realizar as Olimpíadas 
em 2016 é uma coisa fundamental, é vital, e o Brasil 
precisa cumprir todas as exigências e requisitos, es-
pecialmente aqueles de prazo.

Nós todos aqui, nós que formamos a Bancada do 
Governo, nós do PT, temos absoluta e plena concor-
dância com as críticas que foram aqui feitas ao fato de 
o Senado Federal ter-se transformado não num homo-
logador de decisões e encaminhamentos da Câmara 

sobre medidas provisórias, porque, como foi dito, não 
se trata praticamente nem de homologar, até porque, 
em muitos pontos, discordamos de coisas que vêm de 
lá. No entanto, nenhum de nós pode deixar de reconhe-
cer a importância de não permitirmos que essa medida 
provisória venha a caducar. É necessária para o Brasil, 
é necessária para o Rio de Janeiro, é necessária para 
o povo brasileiro, que não quer perder a oportunidade 
de exercer o importante protagonismo internacional 
quando da realização das olimpíadas. Para isso, vá-
rias questões estão sendo levantadas aqui, e o mais 
grave é que, com o pleno conhecimento dos que aqui 
levantam essas questões, há ausência de fundamen-
tação para suas críticas. 

Em primeiro lugar, fala-se aqui em relação a um 
mandato para o Presidente, o representante da Auto-
ridade Pública Olímpica. E, na Medida Provisória, está 
claro que as duas caracterizações que essa Autoridade 
tem exigem mandato com tempo definido e possibili-
dade de renovação.

De um lado, trata-se de uma estrutura que corres-
ponde a um consórcio público, que, como tal, obedece 
à lei dos consórcios públicos; e, até pela exigência da 
estabilidade do consórcio, seus dirigentes ou seu re-
presentante legal devem ter uma situação de estabi-
lidade para representar o consórcio. Por outro lado, a 
outra caracterização que essa estrutura da Autoridade 
Pública Olímpica tem é a de uma autarquia em regime 
especial semelhante, portanto, às agências, para o que 
se exige também um mandato fixo.

Estaria o Congresso Nacional abrindo mão da sua 
prerrogativa ou o Senado Federal se aqui não estivesse 
absolutamente claro que essa Autoridade

será sabatinada pelo Senado Federal e votada 
pelo Plenário do Senado Federal. Portanto, trata-se 
de uma falsa questão estar-se discutindo aqui, sem 
fundamentação, algo que está resolvido pela Medida 
Provisória que chegou até a esta Casa.

O segundo aspecto, que diz respeito ao regime 
diferenciado de licitação, é decorrência do fato dessa 
personalidade jurídica de consórcio público, o que não 
elimina os princípios fundamentais da Lei de Licitação, 
mas vale para aspectos, por exemplo: os valores para 
a possibilidade de dispensa ou de carta-convite são 
diferenciados. Mas, em nenhum momento, deixará de 
haver a necessidade de habilitação técnica nas licita-
ções; em nenhum momento deixará de vencer quem 
tiver o menor preço. Portanto, o que aqui se está pro-
pondo é apenas e tão somente que nós sigamos a 
legislação que trata exatamente do consórcio público, 
que é essa caracterização.

Por último, está-se criando aqui uma verdadeira 
tempestade em copo d’água como se aqui nós esti-
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véssemos legitimando a emenda que foi apresentada 
pela Câmara dos Deputados e que prorroga as con-
cessões para utilização de serviços e lojas do sistema 
aeroportuário brasileiro, dos aeroportos.

Aqui já foi dito pelo Líder do Governo do com-
promisso dele e nosso, nós da Base do Governo, de 
garantirmos à Oposição que lá faremos o pedido para 
o veto em relação a essa questão, sem que isso re-
presente prejuízo para aqueles que demandam essa 
reivindicação, até porque existe, inclusive, questiona-
mento judicial. Há uma discussão que pode ser feita 
diretamente com a Infraero, que poderá resolver e 
tomar uma posição que não represente prejuízo para 
essas pessoas. Mas há aqui o compromisso nosso 
de que, sendo o entendimento de que, mesmo essa 
emenda sendo autorizativa, mesmo sendo um indica-
tivo, o Governo não irá aprová-la por entender que ela 
não atende às preocupações que o próprio Senado 
Federal está colocando neste momento.

E, por último, o que nos cabe fazer – o Presidente 
Sarney aqui falou – é, num espaço de tempo o mais 
curto possível, modificarmos o processo de tramitação 
das medidas provisórias para que o prazo total que 
decorre para a definitiva aprovação das medidas pro-
visórias não aconteça exclusivamente na Câmara dos 
Deputados. E, de lá, eles fazem a mesma reclamação. 
Aqui também nós apresentamos emendas a medidas 
provisórias que aqui chegaram, que foram para lá e que 
eles tiveram que aprovar exatamente como chegaram 
para que essas medidas não viessem a cair.

Portanto, com esse entendimento, nós queremos 
pedir ao Plenário do Senado que aprove esta Medida 
Provisória com a consciência plena de que o que nós 
vamos fazer aqui hoje é tão somente viabilizar o prazo 
necessário para que tenhamos a realização das Olim-
píadas no Brasil sem qualquer tipo de prejuízo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.

Com a palavra, o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
certamente que este tema deve merecer nossa atenção 
e cuidadosa análise, uma vez que se trata de matéria 
muito importante, que diz respeito ao interesse do Brasil 
de promover os Jogos Olímpicos em 2016 com êxito 
e com sucesso, recebendo em nosso País atletas de 
todo o mundo, que certamente devem levar do Brasil 
para seus países de origem a melhor das impressões 
e a conquista de grandes resultados.

O Brasil vai ganhar muito com essa Olimpíada, 
porque nossa gente poderá se integrar mais. O Esta-
do do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro vão 

poder hospedar milhares de brasileiros e de estrangei-
ros. Certamente, o desporto nacional vai crescer mui-
to, porque, a partir da realização de uma Olimpíada, é 
sabido, todos os desportistas, todos os atletas, todos 
aqueles que participam de Olimpíadas ganham uma 
nova performance, têm novos limites estabelecidos, e, 
com certeza, o nosso País haverá de se integrar total-
mente nesse grande e importante evento.

Lamentavelmente, nós temos que registrar que 
o Governo Federal, ao encaminhar para o Congresso 
Nacional uma medida provisória para tratar de um as-
sunto tão importante quanto a instituição da Autoridade 
Pública Olímpica, não deveria fazê-lo pelo mecanismo 
da medida provisória.

É verdade que o fez porque o trâmite de outras 
matérias que dizem respeito ao mesmo assunto nas 
Casas do Congresso Nacional, no ano passado, não 
se deu com a celeridade necessária por conta do pe-
ríodo eleitoral.

Mas, aí, Srªs e Srs. Senadores, é preciso men-
cionar que o que está em questão e que causa essa 
deficiência é exatamente o mecanismo da medida pro-
visória. Nós precisamos rever esse mecanismo como 
um mecanismo de ação governamental e de decisão 
institucional.

A medida provisória, por si só, não ajuda o Go-
verno, não contribui para com o debate no parlamen-
to, e eu tenho certeza de que nós podemos e deve-
mos analisar este assunto com mais cuidado e criar 
mecanismos e meios para dinamizar a discussão e a 
decisão deste Congresso, deste Senado, a respeito 
desta matéria.

Com certeza, nós vamos apresentar aqui oportu-
namente, nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira, uma 
proposta de nossa autoria tentando modificar a regra 
da medida provisória. Ela precisa tramitar, ela precisa 
avançar, ela precisa ser discutida, ela precisa dar tran-
quilidade jurídica para o País e para os brasileiros.

Por isso mesmo, nós não podemos aceitar que 
nesta sessão, neste momento, nós tenhamos que discu-
tir uma matéria dessa importância, dessa envergadura 
às pressas, de forma a analisá-la instantaneamente e, 
proclamando resultados, permitir que o Governo adote 
providências com relação ao assunto.

Muitos Srs. Senadores e Srªs Senadoras já se 
manifestaram. Existem temas postos na medida provi-
sória que causam dúvidas e promovem divergências. 
Dúvidas, porque ferem a disposição legal vigente no 
País; divergências, porque afrontam a nossa Consti-
tuição Federal. E certamente assim acontece quando 
analisamos o art. 7º, por exemplo – que estabelece 
que poderão ser prorrogados os prazos de contratos 
vigentes nas áreas aeroportuárias até que se conclu-
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am os Jogos Paraolímpicos, no ano de 2017 –, pois 
é um ato que fere o sistema jurídico e o ordenamento 
jurídico do nosso País.

Todos sabemos que licitações públicas são feitas 
e são necessárias para que se estabeleça uma relação 
jurídica séria, responsável e transparente entre o poder 
público e a iniciativa privada, entre o prestador de ser-
viços e a população, objeto final do serviço prestado. 
E, certamente, ao votarmos essa medida provisória 
agora, em 2011, dizendo que todos os contratos que 
estão em vigor hoje poderão ser prorrogados até o fi-
nal do evento das Paraolimpíadas, estaremos dando 
condições aos dirigentes da Infraero, por exemplo, de 
tratar, de negociar todos os contratos pelos próximos 
cinco ou seis anos sem processo licitatório.

Pergunto a V. Exªs: e se um contrato estiver ven-
cendo amanhã de manhã ou na próxima semana? 
Depois de essa medida provisória estar em pleno vi-
gor, ele será prorrogado pelos próximos cinco ou seis 
anos, indefinidamente, como diz a medida provisória, 
por entendimento entre a administração pública e o 
prestador de serviço; de uma forma negocial comple-
tamente imprópria e equivocada, que nós não deve-
remos aceitar, não pode ser aceita.

O Líder do Governo, o próprio Governo deveria 
rever esse artigo nessa medida provisória para que pu-
déssemos avançar, meu prezado Líder Alvaro Dias.

Não podemos dar esse cheque em branco ao 
Governo, como demos na semana passada uma pro-
curação em branco na questão do salário mínimo. Este 
Congresso, este Senado existe exatamente para dar 
tranquilidade ao povo brasileiro, segurança jurídica aos 
atos governamentais.

Por essa razão, não se pode conceder um prazo 
tão longo para assunto de tal importância, dando ao 
administrador público o poder de julgar, o poder de 
comprometer recursos públicos e até o poder, se é que 
vem a acontecer, de beneficiar terceiros e a iniciativa 
privada com negócios públicos que queremos trans-
parentes, queremos públicos e queremos na defesa 
do interesse brasileiro.

Somos a favor das Olimpíadas, somos a favor da 
Autoridade Pública Olímpica, mas não somos a favor 
desse item que consta da medida provisória e que nos 
motiva a questioná-la fortemente. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Agora, com a palavra o Senador Casildo Mal-

daner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
nobres colegas, já foi dito hoje e na verdade ocorreu 

que, em outubro de 2009, o Brasil foi escolhido para 
sediar as Olimpíadas de 2016. De lá até 2016 são mais 
ou menos sete anos de prazo.

Falou-se aqui – o próprio Senador Requião decli-
nou – que poderíamos ter elaborado entre os Ministé-
rios do Turismo, entre os ministérios envolvidos nessa 
tese, entre a Infraero e a Anac uma força-tarefa para 
que se implementasse a infraestrutura necessária para 
que as Olimpíadas sejam realizadas.

Chegou-se à conclusão de que se devia cons-
tituir um comando, uma Autoridade Olímpica para se 
implementarem essas tarefas no Rio de Janeiro, que 
será a sede dos Jogos.

O Governo enviou essa medida provisória, que foi 
à Câmara. A Câmara acabou emendando, e a matéria 
chega aqui com um penduricalho, com um dispositivo 
que tem desagradado praticamente a maioria desta 
Casa. Tem deixado todo mundo perplexo o art. 7º des-
sa medida provisória, que concede poderes tendo o 
céu como limite, de certa forma, para que a Autorida-
de Olímpica pratique atos de que não se pode... Aliás, 
nem o Poder Executivo havia inserido essa proposta 
na medida provisória. Ela foi inserida na Câmara dos 
Deputados e chega aqui de última hora, deixando a 
todos nós numa situação bastante embaraçosa. Essa 
é uma das verdades, Senador Relator Lindbergh.

Agora, o nosso Líder, o Líder do Governo está a 
assumir um compromisso. Ele conversou com o Minis-
tério da Fazenda, com o Ministério do Turismo, enfim, 
com os Ministérios envolvidos nessa área e tem um 
compromisso deles de levarem à Presidente da Re-
pública o pedido de vetar esse dispositivo. O Líder do 
Governo disse, publicamente, nesta Casa, que isso 
vai acontecer, que esse esforço será referendado e, 
com a palavra dos Ministérios envolvidos, que isso vai 
acontecer. Nos bastidores, corre que, em outras opor-
tunidades, isto tem se renovado aqui: tem-se dito e, na 
verdade, depois, não se tem concretizado.

Para nós, uns que estão chegando e outros que 
estão voltando... Disse muito bem o Senador Pedro 
Simon, há Senadores já com seus 80 anos de idade, 
outros com 60 ou 60 e poucos, outros mais novos. Uns 
estão chegando, outros, voltando, fazendo parte dessa 
nova legislatura, que, na verdade, tem um mês. Ela se 
implantou no dia primeiro do mês passado e hoje se 
completa um mês de trabalhos.

Eu quero aqui, Srª Presidente, nobres colegas, 
até seguindo o caminho do Senador Pedro Simon... É 
duro para nós todos. Temos uma biografia, temos de-
senvolvido uma luta política, cada um no seu Estado, 
temos uma retaguarda. Essa vida pública não pode 
ser levada assim no mais.
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Então, eu quero aqui dizer ao nosso Líder do 
Governo, Romero Jucá, que, se isso não se concre-
tizar, Srª Presidente, nobres colegas, se isso não se 
concretizar com o veto, vai ficar muito difícil para nós, 
que estamos reiniciando ou começando a vida aqui 
no Parlamento. Nós vamos ficar muito mal perante os 
nossos representados. Fica difícil, cai a nossa biografia. 
Nós começamos a macular nossa vida pública e, em 
consequência, cai, também o Poder Legislativo.

O que se quer, então? Estamos iniciando, esta-
mos praticamente na antessala de uma nova legisla-
tura. Agora o que se quer, aquilo que o Governo falou 
aqui, por seu Líder, representando o Governo, é que 
isso se concretize, porque, senão, nós seremos des-
moralizados.

É um voto de confiança, meu Líder de Banca-
da, Renan, e meu Líder do Governo, Jucá. É um voto 
de confiança que se faz, mas nós temos de ter muito 
cuidado com isso, porque, senão, de outras vezes, 
isso aqui dá uma rebelião, porque nós ficamos muito 
inquietos de seguir esse caminho. Como diz o outro, 
uma manada pacífica vai ter limites. Estamos iniciando 
aqui uma legislatura, é um voto de confiança que se 
dá e espera-se que isso se concretize, porque, senão, 
de outras vezes, não vai dar; isso vira um negócio, nin-
guém mais controla.

Acho que nós temos de ter responsabilidade. 
O Líder do Governo falou que isso se concreti-

za, isso se realiza. E aí funciona, senão fica muito mal 
para todos nós perante a Nação, perante aqueles que 
nós representamos.

Faço esta declaração, senão fico sacrificando-
me, remoendo-me internamente, e não sabemos... 
Fica difícil.

Então, é um voto de confiança nesse início, mas 
vamos ver se as coisas acontecem.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Vamos ver se isso se concretiza, chegando às mãos 
da Presidente; que o veto se realize, que aconteça.

Eram as considerações que eu gostaria de dei-
xar, nobre Presidente e senhores colegas, em rela-
ção a esta matéria, até no sentido da valorização da 
palavra empenhada neste plenário. Todos nós somos 
maiores de idade, e acho que temos que dar o exem-
plo à Nação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.

Com a palavra o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou ser muito su-

cinto. Estou aqui no papel de Relator para responder 
algumas questões. Não quero elevar a temperatura 
aqui num debate entre Situação e Oposição. Sei que 
é difícil descolar as vinculações partidárias, mas, se 
pudessem me ver como Senador do Estado do Rio de 
Janeiro, onde o Governador e o Prefeito estão numa 
dura tarefa de organizar esses jogos olímpicos, a final 
da Copa do Mundo de 2014...

Eu só queria esclarecer o assunto e não quero – 
volto a dizer – levantar a paixão aqui dentro, mas, em 
relação a muitas falas, muitos aqui subiram à tribuna 
para dizer: “Inamovível. O Presidente da APO não pode 
ser retirado de forma alguma. O que é isso?”.

Olhem, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, na 
verdade, nós estamos falando de uma autarquia em 
regime especial, exatamente igual à Lei das Agências. 
Não é verdade, Senador Requião, que o Presidente da 
APO não vai ser sabatinado aqui pelo Senado. Vai ser 
sabatinado pelo Senado com mandato fixo de quatro 
anos. E disseram: “Inamovível!”. Pegaram o art. 2º, in-
ciso I, que diz: “O Presidente da APO somente perderá 
o mandato em virtude de renúncia, condenação penal 
transitada em julgado, decisão definitiva em processo 
administrativo”.

Sabem o que tenho em mão aqui? A lei que cria 
as agências. É exatamente igual! O art. 9º diz: “Os con-
selheiros e diretores somente perderão o mandato em 
caso de renúncia, de condenação judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo disciplinar”. É a 
mesma coisa. É uma autarquia em regime especial.

Quero dizer também que quem diz que muda a 
Lei de Licitações... Foi discutido na Câmara. Existia, 
sim, um projeto, um ponto que alterava, que criava si-
tuações novas em relação às Olimpíadas. Pois bem, 
na Câmara Federal, num acordo com a Oposição, isso 
foi retirado e virá para cá na Medida Provisória nº 510. 
Simples assim!

Quanto ao ponto da Cláusula 4, inciso III, que 
alguns Senadores... Vamos ter a discussão aqui no 
momento apropriado.

Quanto ao que o Senador Aloysio Nunes falou 
da Cláusula 4, inciso III, na verdade, está-se referin-
do ao art. 17 da Lei nº 11.107, a Lei dos Consórcios 
Públicos.

Srªs e Srs. Senadores, nenhum Senador desta 
Casa – nenhum – defendeu o art. 7º.

Quem primeiro assumiu a tribuna aqui fui eu. E 
desde o início, nós dissemos: “Uma posição como essa 
não passa pelo Senado”. E o Senado, Senadores de 
Oposição e de Situação estão aqui dizendo a este Par-
lamento, estão dizendo ao Brasil que processos como 
esses não podem ser incluídos numa medida provisória. 
Isso é consenso. É bonito escutar isso aqui de todos 
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os Senadores, da Oposição e da Situação. O Líder do 
Governo se comprometeu aqui na posição de veto.

E é como quero acabar, fazendo um apelo como 
Senador do Rio, não como Senador do Partido dos 
Trabalhadores ou de algum partido aqui. Nós precisa-
mos muito. Se existisse alguma decisão em contrário 
à votação desse projeto, qual seria a imagem do Se-
nado no meio dessa discussão das Olimpíadas? Nós 
precisamos, sim, trabalhar. É preciso votar essa APO. 
A Presidente vai nomear alguém com muita autoridade, 
com peso, para presidir a Autoridade Olímpica. E não 
dá para esperar 2016; é trabalhar agora. Nós temos 
cronogramas, nós temos prazos.

Senador Francisco Dornelles, nossa liderança do 
Rio de Janeiro, Senador Crivella, em nome de todo o 
povo do Rio de Janeiro, em nome do Governador Sérgio 
Cabral, em nome do Prefeito Eduardo Paes, eu peço a 
todos os Senadores, da Oposição e da Situação, para 
darem esse crédito.

E acabo dizendo que o Senador Pedro Simon 
faz uma convocação a esta Casa. O Senador Eduar-
do Braga, o Senador Vital do Rego, o Senador Walter 
Pinheiro já tinham falado: nós não podemos aceitar 
mais uma situação como essa, em que no último dia 
nós temos que votar uma medida provisória dessa for-
ma! Convocação do Senador Pedro Simon: os Líderes 
têm que se reunir, temos que discutir com a Mesa da 
Câmara.

Eu me lembro de que, como Deputado de Opo-
sição, votei contra – e esse foi um grande equívoco da 
Esquerda, do PT, do PCdoB – o Fundef, no Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

A disputa entre Situação e Oposição tem que pre-
servar algumas coisas. Não pode também a Oposição 
aqui parecer que está contra a Autoridade Olímpica, 
um compromisso firmado do Presidente da República, 
Governador do Estado, Prefeito do Rio, com o mundo, 
com o Comitê Olímpico Internacional.

Concluo, dessa forma, apelando aos nobres Se-
nadores que deem esse crédito ao Rio de Janeiro, por-
que nós vamos honrar essa vitória, que não foi uma 
vitória só do nosso Estado, da nossa cidade, foi uma 
vitória de todo o Brasil, porque todo o Brasil aplaudiu 
aquela conquista de outubro de 2009.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Lindbergh.
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
João Ribeiro.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 147, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado do art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011.

Sala das Sessões, março de 2011. – Senador 
Álvaro Dias; Senador Aloysio Nunes Ferreira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, requerimento de destaque que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
João Ribeiro.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 148, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado do Art. 4º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011.

Sala das Sessões, março de 2011. – Senador 
Álvaro Dias; Senador Aloysio Nunes Ferreira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, requerimento de destaque que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
João Ribeiro.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 149, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado do art. 7º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011.

Sala das Sessões, de março de 2011. – Senador 
Álvaro Dias; Senador Aloysio Nunes Ferreira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação. (Pausa.)
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Passa-se à votação do projeto de lei de con-
versão, que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto de lei de conversão...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 

a verificação de voto, Srª Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Fora do microfone.) – Apoio.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Alvaro Dias, Senadora Lúcia Vânia, 
Senador Demóstenes Torres, Senador Jarbas Vascon-
celos, Senador Aécio Neves. Já temos três.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srª Presidente, eu gostaria de convidar todas as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores que estão em seus 
gabinetes para que venham ao plenário porque tere-
mos agora uma votação nominal. Eu gostaria da pre-
sença de todos aqui.

A Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT e o Bloco encaminham o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, para colocar rapidamente o posicio-
namento da Bancada nesta votação.

Essa medida provisória tem defeitos, e muitos Se-
nadores os enumeraram aqui na discussão no Senado 
Federal. Mas considero, Srª Presidente, que o compro-
misso assumido pelo Líder Romero Jucá é definitivo, com 
relação ao veto da Presidente Dilma. O pior de tudo isso 
é que estas coisas vão continuar: o Senado vai continu-
ar a não ter prazo para discutir as medidas provisórias, 
a Câmara vai esgotar praticamente o prazo todo. Nós já 
votamos uma alteração no rito legislativo, uma emenda à 
Constituição, e, lamentavelmente, esta não foi levada em 
consideração. Em outras palavras, Presidenta, significa 
dizer que nós vamos nos deparar sempre com o mesmo 
problema, que novas medidas provisórias virão.

Quero, com a Bancada e com o Senado, assumir 
um compromisso, em nome do PMDB, em nome da Lide-
rança do Bloco: nós não vamos continuar votando dessa 
forma. Basta não haver o veto da Presidente Dilma que 
nós revogaremos o Senado. Constitucionalmente, o papel 
do Senado estará revogado, e nós não podemos continu-
ar. Qualquer votação que houver nesse sentido, qualquer 
contrabando que for colocado na medida provisória, eu 
vou-me dar o privilégio de convocar a Bancada, de reunir 
a Bancada, de pedir à Presidente da Casa a paralisação 

do debate, da discussão dos trabalhos para que, em ins-
tância definitiva, nós possamos deliberar como o Brasil 
quer que nós deliberemos.

Era essa a colocação que eu gostaria de fazer, 
em nome da Bancada do PMDB, e peço a meus com-
panheiros a compreensão.

O PMDB vai votar favoravelmente, mas isso, nesta 
Casa, não vai continuar a acontecer.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Determino à Secretaria da Mesa que prepare 
o painel de votação.

Passamos à votação nominal do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2/2011.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 
encaminhar pelo PSDB, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o PSDB, 
como não pode votar os destaques, uma vez que foram 
rejeitados em bloco, votará contra o projeto. Não que 
sejamos contra a organização das Olimpíadas, não que 
nos posicionemos contrários à Autoridade Olímpica, 
mas não podemos compactuar com um projeto que é 
uma excrescência legislativa.

É, sem sombra de dúvida, Srª Presidente, um ato 
de incompetência absoluta do Poder Executivo. É difícil 
compreender como pode o Governo que tem a estru-
tura de apoio que tem, com profissionais tecnicamente 
qualificados, produzir uma matéria que é verdadeira 
excrescência legislativa. Em que pese o esforço do 
Relator Lindbergh Farias, a quem homenageio, não há 
como discutir questões que são visíveis no texto que 
será aprovado aqui pela maioria.

Isso de que a Autoridade Olímpica não é inamo-
vível não é verdade, porque os dispositivos elencados 
como causas para a demissão não serão alcançados 
em quatro anos. Nós conhecemos os trâmites buro-
cráticos da Justiça e, evidentemente, em quatro anos, 
não haverá processo penal concluso para possibilitar 
a demissão da Autoridade Olímpica.

Portanto, não há como compactuar com essa propos-
ta, Srª Presidente, que chegou à Câmara dos Deputados 
com os defeitos já aqui referidos e que sai da Câmara dos 
Deputados ainda com mais defeitos, com uma seleção de 
irregularidades, de distorções do ponto de vista da legis-
lação e do mérito, inclusive com a criação de cargos com 
salários regiamente remunerados no momento em que o 
Governo fala em economizar.

Portanto, o voto do PSDB é “não”, Srª Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Srª Presidente, o DEM vota “não”.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB - DF) – Srª Presi-
dente, para encaminhar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB - RJ) 
– Para encaminhar, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Senador Crivella, para encaminhar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, em nome do Rio, em nome do Brasil, 
dessa grande conquista do povo brasileiro, nós enca-
minhamos o voto “sim”.

Quero também apresentar aqui minhas congratu-
lações ao Relator, que pôde, ponto a ponto, estraçalhar 
os argumentos que confundiam aqueles que olhavam 
esta medida provisória com dúvidas.

Tudo esclarecido, transparência, prática ilesa da de-
mocracia. O Brasil se engrandece, o Rio agradece.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Marta, para encaminhar, em nome do nosso Partido 
Trabalhista Brasileiro, o glorioso PTB.

A orientação de Bancada é votação a favor. É a favor, 
mas com todas as ressalvas, com todas as colocações 
feitas pelo Líder Renan Calheiros, do PMDB e do Bloco. 
O PTB não participa do Bloco, nem de um Bloco, nem do 
outro. No PTB, nós somos seis Senadores, e a orientação 
é votarmos “sim”, mas com todas as observâncias.

Não pode acontecer novamente, não deve acon-
tecer novamente, chegar uma medida provisória no 
último dia aqui – todos os Senadores constrangidos 
em votar por causa do art. 7º, todo mundo está cons-
trangido em votar –, e não podemos mexer porque 
cai, sendo uma matéria importante para o Governo, 
importante para o País, porque se trata da Autorida-
de Pública Olímpica. Nós não podemos mais passar 
por esse constrangimento. Nós temos que ter prazo; 
que se determine: a Câmara quer ficar noventa dias, 
oitenta e nove dias com a matéria? Quando vier para 
cá, tem que se abrir um novo prazo para que a matéria 
possa ser discutida.

Hoje, nesta votação, nós estamos votando “sim”, 
orientando “sim” à Bancada com todas essas obser-
vâncias. O prazo está errado; não pode mais acontecer 
da forma como está acontecendo, e, mais do que isso, 
quando colocam um artigo ou outro que não tem nada 
a ver com o que diz a medida provisória. Mas, assim 
mesmo, e confiando plenamente no Líder Romero Jucá 
e nas colocações do Líder Renan Calheiros, vamos dar 
este voto “sim”, contando com esse veto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Srª Presidente, acreditando em especial nos compro-
missos aqui assumidos, compreendendo a necessidade 
e urgência de o Brasil cumprir o calendário olímpico, 
com base nessa preocupação e pelas posições polí-
ticas que nós, do PSOL, temos assumido aqui nesta 
Casa de apresentar as diferenças programáticas que 
temos, mas, acima de tudo, pensando no Brasil e rei-
terando aqui, acreditando em tudo que foi assumido 
como compromisso pelo Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, pelo Relator da matéria, Senador Lind-
bergh Farias, pela própria declaração ainda há pouco 
do Senador Renan Calheiros de que este indecente, 
imoral, inadequado artigo 7º da medida provisória vai 
ser vetado, é acreditando nisso, nas palavras aqui em-
preendidas, que nós encaminhamos o voto “sim” pelo 
Partido Socialismo e Liberdade.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Srª Presidente... 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, Senador Inácio Arruda.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Srª 
Presidente, em nome da Liderança do meu Partido, o 
PP, recomendamos o voto “sim”.

E é interessante, depois de tomarmos conheci-
mento de todas as manifestações dos mais diversos 
Senadores de todos os Partidos políticos, que esta 
Casa, por meio das suas lideranças, possa, após o 
carnaval, reunir-se com as lideranças da Câmara dos 
Srs. Deputados para que possamos encontrar um ca-
minho, um caminho para disciplinarmos a tramitação 
da medida provisória, porque nós não vamos ficar aqui, 
ao longo do tempo, exatamente 48 horas, 72 horas 
antes de terminar o prazo para que perca a eficácia, 
votando tudo que vier daquela Casa.

Pois bem, este art. 7º realmente é uma excrescên-
cia e, considerando a palavra do nosso Líder do Governo 
e a movimentação das lideranças dos diversos Partidos 
com assento nesta Casa, temos absoluta crença de que 
a Presidenta Dilma vai vetar este artigo, para moralização 
do projeto de conversão que ora estamos aprovando. Do 
contrário, a coisa não pode andar bem no que diz respeito 
a este projeto, que é da maior importância para o País e 
para a sociedade brasileira.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– Srª Presidente, nós já decidimos o nosso voto, Va-
nessa e eu; claro que num debate acirrado, difícil, 
duro, porque se trata de uma matéria muito importan-
te não para nós, do PCdoB, e tenho certeza de que 
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não é uma importância particular de nenhum Partido 
na Casa, mas esta é uma matéria típica do Brasil. É o 
Brasil que está em discussão.

Nós vamos recepcionar o maior evento esportivo 
do mundo. Então, o centro é esse aqui. 

Essa discussão sobre a medida provisória, se 
chega mais tarde, se chega menos tarde, não é o 
problema central. Ocorre que, no meio do caminho – 
Drummond resolveu de outro jeito, botou uma pedra no 
meio do caminho –, tem gente que bota outras coisas 
no meio do caminho. Esse art. 7º não é uma pedra no 
meio do caminho, é outra coisa, que precisa ser expli-
cada para a comunidade. Espero que seja explicado, 
que alguém se dê ao trabalho de procurar – os jorna-
listas, ciosos de encontrar os problemas –, para saber 
de onde veio, de onde partiu, quem é o pai, quem é o 
padrinho, quem é a mãe desse negócio.

Colocaram no meio da medida provisória um texto 
esdrúxulo que serve a alguém. Alguém tem interesse 
nesse negócio, e é preciso ficar claro quem é que tem 
interesse, é preciso ficar explicito. Não basta, digamos 
assim, o veto. O veto é o compromisso assumido aqui 
pelo nosso Líder do Governo, em quem tenho confian-
ça. Claro que ele não é a Presidente – e ele já disse 
que não é a Presidente –, mas se pudesse vetava tam-
bém, já votava aqui e vetava lá, tal a sua capacidade 
de interação entre Executivo e Legislativo.

Mas temos confiança de que veremos esse veto. 
Ele é muito importante para não deixar que as coisas 
sejam tratadas da forma como foram, vindo da Câmara 
e chegando aqui ao Senado.

O nosso voto já está decidido, já está resolvido. Nós 
encaminhamos o nosso voto favorável à Autoridade Olím-
pica, porque é um voto nacional, do Brasil. Esperamos e 
confiamos que essa matéria será vetada no art. 7º.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta 
e, depois, ao Senador Vital do Rego. Então, vamos 
encerrar a votação. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª Pre-
sidente, o meu Partido, o PR, encaminhou e encaminha 
o voto “sim”, acreditando neste momento do País, uma 
oportunidade que nós temos, e na credibilidade e na 
respeitabilidade da Presidente da República. 

Um debate se deu e se dá sempre a respeito das 
chamadas medidas provisórias. Quando se é oposição, se 
odeia medida provisória; quando se é situação, se adora 
medida provisória. É um debate e é preciso achar um ca-
minho no meio dessa tempestade. Eu já vivi aqui sendo 
oposição no Parlamento, e a situação adorava a medida 
provisória. E aqueles que estão na situação nada falam 
sobre ela. Usam-na, e usam-na muito bem. E aqueles que 
estão na oposição condenam a medida provisória, é verda-

de que em exagero. A medida provisória é importante para 
o País quando não passa do tom, não passa da medida, 
e é isso que nós temos que discutir, e não a importância 
ou não da medida provisória, porque importante é em um 
determinado momento da vida do País. 

O nosso voto também é um voto nacionalista. 
Esse art. 7º, que certamente será vetado, é um jabuti, 
foi colocado pela mão de alguém em cima dessa ár-
vore, porque é aquela coisa do humorista: vai que dar 
certo, vai que cola?

Infelizmente, para o espertalhão – ou para os esperta-
lhões –, o art. 7º foi descoberto a tempo. E, nessa esperan-
ça e na crença – e nós acreditamos que ele será vetado e 
banido definitivamente –, nós votamos “sim”, nós apoiamos 
e entendemos o momento importante para o País. 

Não adianta sofrer com uma pedrada que não 
levamos. O Henrique Meirelles tem credibilidade, o 
Henrique Meirelles é um indivíduo que conduziu com 
seriedade o Banco Central do Brasil, e a Presidente 
não erra quando faz a indicação do seu nome.

Esse é o nosso voto, Srª Presidente.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Concedo a palavra ao Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Srª Presidente, o resultado da votação, que daqui a 
alguns instantes V. Exª irá proclamar, tem alguns sig-
nificados. O primeiro é a eficácia de transformar em lei 
uma grande vitória do Brasil, que são os Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos de 2016. Nós precisávamos, no 
Congresso Nacional, transformar o protocolo assinado 
em uma série de artigos que têm efeito de lei. 

Mas essa votação tem outros significados. Tam-
bém é a demonstração da base de sustentação do Go-
verno de que confia no seu Líder Romero Jucá. Quantos 
aqui já não se propuseram a extirpar desde logo essa 
excrescência, que é o art. 7º, mas, atendendo ao apelo 
do Líder Jucá, muitos de nós, quase na sua totalidade, 
confiam? Confiam muito mais ainda na expressão, na 
força, na transparência e na respeitabilidade do Go-
verno, que não mandou essa matéria, que foi indexada 
na Câmara, possam se traduzir no veto. 

Por isso, Srª Presidente, vamos ter a consciên-
cia de que o nosso voto, acima de tudo, valerá para 
dar sequência, porque já estamos atrasados com as 
obras de infraestrutura, tão importantes para o proces-
so olímpico nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado do painel.

(Procede-se à apuração)

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL308



05588 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011309ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 05589 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Votaram SIM, 46 Srs. Senadores; e NÃO, 13. 

Não houve abstenção. 
Total: 59 votos.
A matéria está aprovada.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão 

Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002, para elaboração do Projeto de Decreto Legis-
lativo que discipline as relações jurídicas decorrentes 
da vigência da medida provisória no prazo de 15 dias 
contados da decisão.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 503, de 2010)

Ratifica o Protocolo de Intenções fir-
mado entre a União, o Estado do Rio de 
Janeiro e o município do Rio de Janeiro, 
com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica – APO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam ratificados, na forma do Anexo, os 

termos do Protocolo de Intenções celebrado entre a 
União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do 
Rio de Janeiro para criação de consórcio público, sob 
a forma de autarquia em regime especial, denominado 
Autoridade Pública Olímpica – APO.

Art. 2º O Presidente da APO somente perderá o 
mandato em virtude de:

I – renúncia;
II – condenação penal transitada em jul-

gado; ou
III – decisão definitiva em processo ad-

ministrativo disciplinar, assegurados o contra-
ditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nas 
legislação penal e relativa à punição de atos de impro-
bidade administrativa no serviço público, será causa 
da perda do mandato do Presidente da APO a inob-
servância dos deveres e proibições inerentes ao cargo 
que ocupa, apurada na forma do inciso III do caput 
deste artigo.

Art. 3º As atas das reuniões do Conselho Público 
Olímpico serão publicadas nos órgãos oficiais de im-
prensa dos entes consorciados ou no sítio da APO na 

rede mundial de computadores, sem prejuízo de sua 
divulgação por outros meios de comunicação.

Art. 4º Não se aplica ao Protocolo de Intenções re-
ferido no art. 1º desta lei o disposto no inciso VIII e ao § 1º 
do art. 4º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 5º A APO manterá estrutura interna própria 
de auditoria, controladoria e correição.

Art. 6º A APO enviará ao Congresso Nacional 
relatório semestral de suas atividades e calendário de 
ações a cumprir, para acompanhamento dos prazos 
estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional e 
pelo Comitê Paraolímpico Internacional.

Art. 7º Os contratos de concessão de uso de 
áreas aeroportuárias para o desenvolvimento de ativi-
dades comerciais e de serviços celebrados até a data 
de edição desta lei poderão ser prorrogados até o final 
da realização dos Jogos Paraolímpicos, independen-
temente dos prazos neles previstos.

Parágrafo único. Com o objetivo de fomentar o 
aumento da capacidade de infraestrutura aeropor-
tuária para a realização da Copa do Mundo de 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, a 
administração aeroportuária poderá negociar com as 
concessionárias em atividade o adiantamento de re-
ceitas contratuais ou o estabelecimento de novos va-
lores pela exploração da infraestrutura aeroportuária, 
bem como a modernização dos estabelecimentos al-
cançados, dentro do padrão exigido, oferecendo como 
contrapartida novos prazos de duração dos contratos, 
com vista em manter o equilíbrio econômico-financeiro 
das concessões.

Art. 8º O Poder Executivo federal regulamentará 
o disposto nesta lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Passa-se ao Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 505, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 3, de 2011, que cons-
titui fonte de recursos adicional ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES; e altera a Relação Des-
critiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (proveniente da 
Medida Provisória nº 505, de 2010).

Transcorre, hoje, a segunda sessão da matéria 
constando da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: 
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Foram apresentadas à medida provisória cinco 
emendas. 

A medida provisória foi aprovada na Câmara dos 
Deputados no dia 24 de fevereiro último, tendo como 
relator o Deputado Maurício Quintella Lessa.

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional nº 43, de 2010, e se esgotará no 
próximo dia 6 de março.

A medida provisória foi lida no Senado Federal 
no dia 24 de fevereiro último.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, Re-
lator revisor da matéria, para proferir parecer sobre ela.

PARECER Nº 25, DE 2011–PLEN

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
o Poder Executivo, por meio da Mensagem ao Congresso 
Nacional nº 557, submeteu ao exame deste Poder a Medi-
da Provisória nº 505, de 24 de setembro de 2010.

A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputa-
dos, conforme parecer do ilustre Deputado Maurício 
Quintella Lessa.

O parecer, Srª Presidente, Srs. Senadores, con-
cluiu pelo atendimento dos pressupostos constitucio-
nais de relevância, urgência, constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa.

Portanto, esse é o parecer que eu gostaria de, 
neste momento, proferir.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 25, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2011, proveniente da Me-
dida Provisória nº 505, de 2010, que cons-
titui fonte de recursos adicional ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES; e altera a Relação Des-
critiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973.

Relator Revisor: Senador Renan Ca-
lheiros.

I – Relatório

O Poder Executivo, por meio da Mensagem ao 
Congresso Nacional nº 570, de 2010, submeteu ao 
exame deste Poder a Medida Provisória (MPV) nº 505, 
de 24 de setembro de 2010.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados 
em 24 de fevereiro de 2011, na forma do Projeto de Lei de 

Conversão (PLV) nº 3, de 2011, conforme parecer proferido 
pelo Deputado Maurício Quintella Lessa. O parecer con-
cluiu pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa e pela adequação finan-
ceira e orçamentária da MPV nº 505, de 2010. No mérito, 
o relator mostrou-se favorável à aprovação da proposição 
e acrescentou dispositivo que altera a Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, constante 
do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, para incluir no rol de 
rodovias federais trecho de rodovia estadual situado nos 
Estados de Alagoas e Pernambuco.

O PLV nº 3, de 2011, é composto por quatro ar-
tigos. O último contém a cláusula de vigência, estipu-
lando que a norma editada entrou em vigor na data 
da sua publicação.

O art. 1º autoriza a União a conceder crédito 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), no valor de até R$30 bilhões, em 
condições financeiras a serem definidas pelo Ministé-
rio da Fazenda. A remuneração pelo empréstimo será 
equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O 
empréstimo será feito sob a forma de títulos públicos 
emitidos pelo Tesouro Nacional.

O art. 2º estipula que o BNDES poderá recomprar 
da União, a qualquer tempo, os créditos referidos no 
caput do art. 1º, admitindo-se a dação em pagamen-
to de bens e direitos de sua propriedade, a critério do 
Ministro de Estado da Fazenda, desde que mantida a 
equivalência econômica.

A exposição de motivos que acompanhou a MPV 
505, de 2010, afirma que a medida é fundamental para 
viabilizar a operação de capitalização da Petrobras, 
realizada em 29 de setembro de 2010. O empréstimo 
em tela teve por objetivo dar condições financeiras ao 
BNDES para que esse adquirisse ações da Petrobras, 
auxiliando o Governo Federal em seu objetivo de am-
pliar a participação estatal no capital da Petrobras.

O BNDES não poderia dispor de capital próprio 
para adquirir ações da Petrobras sob pena de ficar 
sem recursos para atender a demanda por crédito de 
outros setores da economia.

O caráter de urgência e relevância estaria ga-
rantido pelo fato de a liquidação financeira da venda 
primária de ações da Petrobras ter ocorrido em 29 de 
setembro de 2010, o que exigia que o BNDES dispu-
sesse de recursos até aquela data.

O art. 3º estipula que a Relação Descritiva das Rodo-
vias do Sistema Rodoviário Federal, constante do Anexo 
da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar acresci-
da de trecho rodoviário que liga Cabo de Santo Agostinho, 
Maragogi, Coroa Grande e Paripueira.
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II – Análise

A MPV nº 505, de 2010, convertida no PLV nº 3, 
de 2011, autoriza a União a conceder crédito de até 
R$30 bilhões ao BNDES. Esse crédito será concedido 
sob a forma de colocação direta de títulos públicos em 
favor do BNDES. A remuneração do empréstimo será 
equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O 
BNDES fica autorizado a quitar o empréstimo a qual-
quer tempo, admitindo-se a dação em pagamento de 
bens e direitos para essa quitação, observada a equi-
valência econômica da transação.

De acordo com a Exposição de Motivos da MPV 
505, os recursos serão utilizados pelo BNDES na aqui-
sição de ações da Petrobras, no âmbito do recente 
processo de capitalização da empresa.

A operação está dividida em três fases:

e sua transferência ao BNDES;

os utiliza para comprar ações da Petrobras;

que recebeu do BNDES para adquirir, junto a 
União, parte do direito de exploração de pe-
tróleo na camada Pré-Sal.

O PLV em análise tem por objetivo viabilizar a 
primeira fase: disponibilizar recursos para que o BN-
DES possa, na fase 2, adquirir ações da Petrobras sem 
ter que utilizar capital próprio no empreendimento. A 
fase 3 pode ser caracterizada como uma parcela da 
venda, pela União a Petrobras, dos direitos de explo-
ração de petróleo na camada Pré-Sal de 5 bilhões de 
barris de petróleo-equivalente. A venda desses barris 
já estava prevista e autorizada pela Lei nº 12.276, de 
2010, que trata da chamada “cessão onerosa” dessas 
reservas à Petrobras.

A operação tem por mérito: (a) manter ou até mesmo 
elevar a participação da União e do BNDES na Petrobras; 
(b) viabilizar a capitalização da Petrobras e, com isso, via-
bilizar a exploração de novas áreas na camada Pré-Sal.

O acréscimo promovido pela Câmara dos Depu-
tados encontra-se dentro das prerrogativas constitu-
cionais do Poder Legislativo.

Não há reparos a se fazer com relação a aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e adequação orçamentária e financeira.

III – Voto

Assim, à luz do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade e, quanto ao mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2011.

Sala das Sessões, – Renan Calheiros, Relator-
Revisor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, 
Senador Renan Calheiros, é pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da Me-
dida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002.

No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência, adequação financeira e orçamentária.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam os pressupostos de relevância e urgência, 
adequação financeira e orçamentária permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira está inscrito 

para discussão da matéria. Em seguida, será o Sena-
dor Alvaro Dias.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, nos 
últimos 12 meses, os bancos lucraram como nunca na 
história deste País. Foi assim em todo o Governo Lula, 
apesar de termos tido um cenário externo extrema-
mente favorável até a eclosão da crise financeira de 
2008. Essas coisas não acontecem por acaso. Não se 
improvisam. São construídas em votações como esta 
que o Senado está prestes a proceder.

Pelo Projeto de Lei de Conversão, a União pede 
autorização legislativa para que o Tesouro Nacional 
empreste ao BNDES o montante de R$30 bilhões – 
R$30 bilhões!

E se lermos o texto do projeto, veremos que, da 
combinação do § 1º do art. 1º com o § 3º desse mesmo 
artigo, fica explicado um mecanismo perverso que faz o 
povo brasileiro ser vítima da ganância do capital finan-
ceiro, alimentando uma taxa de juros cada vez maior, 
que acarreta um aumento constante da dívida pública 
interna, e é um peso nas costas do brasileiro. 

Vejam V. Exªs, o mecanismo é muito simples. O 
Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública que 
remunera os seus compradores à taxa Selic, 11,5%; 
esse recurso é repassado ao BNDES, como se fosse 
um empréstimo, e o BNDES se obriga a pagar ao Te-
souro com base em uma remuneração equivalente à 
Taxa de Juros de Longo Prazo, a TJLP, que rende 6%. 
Então, um dinheiro que custa 11,5% é emprestado ao 
BNDES que, depois, vai pagar esse recurso, ao Te-
souro a uma taxa de juros da TJLP, 6%.

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



05592 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

É um prejuízo. Qualquer empresa que se man-
tivesse nesse regime – imaginemos que o Tesou-
ro fosse uma empresa – quebraria em pouquíssimo 
tempo, mas não quebra. Não quebra por quê? Porque 
a carga tributária, que é o dinheiro que sai do bolso 
do contribuinte brasileiro, aumenta a cada dia. Agora 
mesmo, no mês de janeiro, houve um aumento de 15% 
da carga tributária em relação ao mês de janeiro do 
ano passado. Está explicado, assim, o mecanismo do 
funcionamento de um cassino em que o jogador não 
perde nunca; quem perde são aqueles que pagam os 
impostos, ou seja, os brasileiros.

Estava lendo o texto da medida provisória em que 
esse mecanismo fica claro, pois dissimula, inclusive, o 
endividamento público, um mecanismo que gera cada 
vez mais suspeição sobre os números apresentados 
pelo Governo brasileiro no que concerne à situação 
fiscal. E esse tipo de mágica, de contabilidade criati-
va, acabará por ter um preço alto. O “deus” mercado 
acabará cobrando um preço do Brasil por esse tipo 
de estripulia.

Lia o texto da medida provisória, quando me de-
parei com o art. 3º, que pensei fosse extraído da pá-
gina de um outro avulso, porque trata de uma matéria 
que não tem rigorosamente nada a ver com o crédito 
aberto para o BNDES: a inclusão de uma rodovia no 
Sistema Rodoviário Federal. Nada a ver uma coisa 
com a outra.

Então, é a tal história das medidas provisórias 
que se transformam em árvore de natal, que são apro-
vadas em colisão frontal com a lei complementar que, 
durante muito tempo, o Congresso Nacional elaborou, 
que disciplina a forma de elaboração das leis e que 
diz muito claramente que uma mesma proposição le-
gislativa não pode conter assuntos, matérias que não 
sejam correlacionadas entre elas. 

Eu não sei o que tem a ver alhos com bugalhos, o 
que tem a ver crédito do BNDES com inclusão de uma 
estrada no plano nacional de viação. São mistérios, Srª 
Presidente, e como sabemos que existem muito mais 
mistérios do que possa sonhar a nossa vã filosofia, fica 
aqui esse registro, com o nosso voto contrário, que, 
infelizmente, não poderá ser registrado, uma vez que 
não há interstício hábil para a votação nominal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias. Depois, 
temos a inscrição da Senadora Gleisi Hoffmann, do 
Senador Aécio Neves, Senador Wellington Dias e Se-
nador Flexa Ribeiro.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Sem 
revisão da oradora.) – Srª Presidente, quero me ins-

crever como Líder do Democratas para debater a ma-
téria, para discutir.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o PSDB, há poucos dias, deci-
diu que pedirá sempre votação nominal das matérias 
com as quais não concorda, porque seria encenação 
fazer o discurso contrário e, depois, aceitar a votação 
simbólica.

Cabe a explicação, porque, evidentemente, o Re-
gimento Interno não nos permite votar nominalmente 
se não houver o interstício de uma hora entre uma 
proposta e outra na pauta da Ordem do Dia.

Portanto, se nós discutirmos agora uma hora, po-
deremos pedir votação nominal. Se não completarmos 
uma hora de interstício, teremos que apenas registrar 
a nossa posição contrária à matéria, sem poder fixar 
posição pessoal, votando “não”.

Não vou discutir tecnicamente essa medida pro-
visória neste momento, apenas fazer algumas refe-
rências.

Há poucos dias, nós debatemos propostas diferen-
tes para o salário mínimo. O PSDB propunha R$600,00. 
O Governo alegava que a nossa proposta significaria 
R$17 bilhões a mais de despesas públicas. Pois bem, 
esta proposta aqui transfere do Tesouro para o BNDES 
R$30 bilhões. O Governo não tinha R$17 bilhões para 
melhorar a vida do trabalhador que ganha salário míni-
mo, mas tem mais uma vez, agora, R$30 bilhões para 
transferir ao BNDES, que, por sua vez, transferirá, pro-
vavelmente, a grandes empreiteiras de obras públicas 
por empréstimos com juros subsidiados.

Há 15 ou 20 dias, aprovamos outra medida pro-
visória, transferindo R$90 bilhões. Nos últimos meses, 
foram R$240 bilhões transferidos do Tesouro Nacio-
nal para o BNDES. Os empréstimos subsidiados são 
praticados com a taxa de 4,5%. No mercado, todos 
sabem, a taxa é de 13%. Essa diferença é bancada 
pelo dinheiro público. 

Faz parte da mágica contábil tantas vezes de-
nunciada ou da contabilidade criativa, aqui referida, 
há pouco, pelo Senador Aloysio Nunes. O Governo 
esconde parcela ponderável da dívida pública com 
esses remanejamentos internos de recursos. Essas 
transferências internas não são contabilizadas pelo 
Governo como dívida pública bruta. É por isso que 
a dívida oficial anunciada pelo Governo é de R$1,7 
trilhão ao final do ano passado. Especialistas que re-
conhecem a existência de uma mágica contábil para 
esconder parte importante da dívida afirmam que a 
dívida pública bruta ultrapassa R$2,4 trilhões.

Ao longo do tempo, esse tema foi aqui debatido 
pelo PSDB, e nós afirmávamos que o Governo brasileiro 
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preparava uma bomba-relógio de efeito retardado que 
poderiam explodir no colo do brasileiro, se providências 
drásticas não fossem adotadas pelo novo Governo.

Mas o novo Governo mantém o modelo; mantém 
a prática; utiliza-se da máquina contábil e não adota 
as tais providências drásticas, para impedir a explosão 
dessa bomba de efeito retardado.

Portanto, Srª Presidente, ao concluir...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Apenas 
para concluir, Srª Presidente. 

O PSDB se posiciona contrariamente a essa medida 
provisória e faz referência também e ressalta o jabuti – já 
referência feita pelo Senador Aloysio –, o contrabando, 
como nós afirmamos. Aliás, o Senador Renan Calheiros 
afirmou, há pouco, que não aceitará mais contrabando, que 
o PMDB não aceitará mais contrabando. Nessa medida 
provisória, há um contrabando. Ela trata de transferência 
de recursos ao BNDES e, ao mesmo tempo, destrata. 
Portanto, é o jabuti na árvore do BNDES.

Nós votaremos contrariamente, de forma sim-
bólica ou nominal, se houver tempo para requerer a 
verificação de quorum.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Com a palavra, a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu queria começar, saudando 
o envio da MP nº 505, agora Projeto de Conversão nº 
3, ao Congresso Nacional.

É mais uma das medidas do Governo do Presi-
dente Lula, na área econômica, que nos está dando 
condições de enfrentar uma crise que se avizinha, no 
âmbito internacional: a do preço do petróleo, conse-
quência da crise político-econômica vivenciada hoje 
pelos países árabes.

A capitalização da Petrobras está permitindo à 
empresa aumentar seus investimentos e garantir cres-
cente produção, como é o caso do pré-sal brasileiro.

A participação do grupo Governo nas ações da Pe-
trobras não poderia ser diminuída. Essa é uma empresa 
estratégica, vinculada aos interesses nacionais de desenvol-
vimento e crescimento econômico e de defesa do País.

O Brasil está caminhando para a autonomia efetiva 
em relação ao petróleo. Não queremos e não precisamos 
de dependência internacional nessa área, que deixa vul-
nerável a estabilidade dos países dependentes.

Garantir essa participação requereu que todos os 
acionistas do grupo Governo fizessem aportes maio-
res no limite de sua participação. E foi isso que fez a 
União, por meio do Tesouro Nacional, do BNDES e do 
Fundo Soberano.

No caso do BNDES, a capitalização foi feita por 
meio de crédito concedido pelo Tesouro no valor de 
R$30 bilhões.

E por que a União fez isso? Para não compro-
meter os recursos do BNDES destinados ao setor pri-
vado, que é fundamental para garantir o crescimento 
e o desenvolvimento econômico do País, por meio do 
aumento dos bens de capital e do fortalecimento do 
setor produtivo.

Não há mágica contábil. Nenhuma mágica contábil! 
O Tesouro não poderia sozinho chegar ao limite máximo 
de aporte do grupo Governo. Ou seja, garantimos que o 
grupo Governo mantivesse sua posição de acionista prio-
ritário na Petrobras, sem comprometer o financiamento e 
o crédito para o setor produtivo privado brasileiro, tão im-
portante ao desenvolvimento deste País.

Os R$30 bilhões, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, referem-se a uma operação de crédito, algo muito 
diferente do que nós discutimos aqui, na semana pas-
sada, sobre o impacto do aumento do salário mínimio 
nas contas públicas. Uma operação de crédito vital 
para o desenvolvimento do País.

Quanto às taxas de juros, Senadores, o BNDES 
opera com TJLP. É essa a taxa acordada para o financia-
mento. O fato de estar maior agora a Selic é uma situa-
ção conjuntural. Como é uma operação de longo prazo, 
a tendência das taxas é de inversão, como acontece em 
grande parte dos países desenvolvidos, em que a taxa de 
longo prazo é maior que a de curto prazo.

Ademais, a nossa concepção, a concepção do 
Governo, da Presidenta Dilma é a de que o setor público 
deve subsidiar, sim, investimentos produtivos no País. 
Isso não traz prejuízos para a questão fiscal. Essas 
operações para o setor privado conseguem aumentar 
a nossa capacidade industrial.

Portanto, quando há aumento de demanda, há 
também oferta, evitando-se, assim, a pressão inflacio-
nária. Com isso, a Selic não precisa ser majorada.

Vamos sempre lembrar que um ponto percentual da 
taxa Selic tem impacto financeiro de R$10 bilhões. Não 
podemos esquecer que a taxa Selic, no Governo do PSDB, 
chegou a algo acima dos 50 pontos percentuais. 

Em relação à Petrobras, é o que já dissemos: foi 
importantíssimo esse aporte, porque hoje o Brasil está 
em uma situação de tranquilidade em relação a sua pro-
dução de petróleo.

Para finalizar, essa política de aporte ao BNDES 
é uma política diferente, sim, da política do PSDB, que 
não usava o Tesouro, mas os recursos do FAT, com juros 
subsidiados. E, pior, não era para que houvesse investi-
mentos produtivos no País: era para fazer transferência 
patrimonial, privatização que nada agregava.

Então, não dá para escutarmos aqui posiciona-
mentos de que este Governo, que está investindo no 
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desenvolvimento econômico e na produção do País, 
está beneficiando o capital financeiro.

Não praticamos, em nenhum momento do Go-
verno do Presidente Lula, nem agora, no Governo da 
Presidente Dilma, taxa Selic a mais de 50%.

(Interrupção do som.)

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Srª Presidente, para encerrar, é fundamental essa 
política de desenvolvimento econômico do Governo. 
É ela que dá sustentação à criação de empregos, à 
distribuição de renda e, realmente, ao resultado que 
o Brasil vem tendo, em termos, inclusive, de respeita-
bilidade internacional.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de me deter um pouco na Me-
dida Provisória nº 505, objeto desta votação, eu acho 
que é oportuno nos lembrarmos que há cerca de dez 
anos, no ano de 2000, o Congresso Nacional criou o 
primeiro mecanismo que impedia a sucessão de medi-
das provisórias que não apenas abarrotavam a pauta 
do Congresso Nacional, mas que sequer eram exami-
nadas, a maioria delas, pelas duas Casas. 

Em 2001 – relembro aqui aos Senadores –, eu 
tive o privilégio de presidir a Câmara dos Deputados 
quando, depois de uma exaustiva negociação com o 
Governo, mas que contou com a compreensão e ao 
final o apoio do Presidente Fernando Henrique, nós cria-
mos a obrigatoriedade da votação da medida provisória 
criando o instrumento do trancamento da pauta.

Em parte, Srª Presidente, Srs. Senadores, o pro-
blema foi enfrentado, porque, com isso, inibiu-se o abu-
so da utilização de medidas provisórias que já vinham 
de outros governos. Repito, naquele tempo nós sequer 
havíamos avaliado e discutido as medidas provisórias 
do Plano Real, de 1994. Mas existia – é para isso que eu 
chamo a atenção dos meus nobres Pares – uma segunda 
etapa que precisava ser vencida e ainda não foi vencida 
e terá de ser enfrentada pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, que é exatamente a da analise da relevância 
e da urgência da medida provisória. Enquanto nós con-
tinuarmos aqui analisando com a premência do tempo, 
como ocorre hoje, medidas provisória que – muitas delas 
– não apresentam relevância e urgência preconizada na 
Constituição, nós vamos estar diminuindo em muito a im-
portância do Congresso Nacional e abdicando da nossa 
responsabilidade de legislar. 

Certamente, teremos oportunidade, em outros 
instantes, nesta Casa, de debater essa matéria, mas 
a primeira medida que torna obrigatória a votação das 

medidas provisórias após determinado período terá 
de vir, necessariamente, acompanhada de um novo 
instrumento, que poderia ser uma avaliação pela Co-
missão de Constituição e Justiça das duas Casas, de 
forma intercalada, que ali definiria por aprovar ou não 
a relevância e a urgência. Apenas a partir daí, vigora-
riam os seus efeitos. 

Portanto, fica aqui apenas uma rápida pincelada 
em torno de um tema que está na essência da nossa 
ação legislativa, que vem perdendo importância e es-
paço, exatamente pela edição e reedição de inúmeras 
medidas provisórias.

Mas não quero fugir ao tema da Medida Provisó-
ria nº 505, que está hoje em apreciação nesta Casa. 
Na verdade, todos nós acompanhamos, no ano pas-
sado, a edição dessa medida provisória, que tinha um 
único objetivo: aumentar de forma artificial o superávit 
do Governo no ano de 2010. Na verdade, aquilo que o 
Senador Aloysio aqui chamou de contabilidade criativa 
do Governo do PT vem permitindo a sua especialização 
ao longo dos últimos tempos. Eu citei aqui algumas con-
tradições deste Governo na primeira oportunidade que 
tive de ocupar esta tribuna e volto a fazer referência a 
elas. No mesmo momento em que o Governo anuncia 
cortes profundos no Orçamento, sem que estabeleça, 
com clareza, de onde virão esses cortes – até porque 
as explicações, ontem, dos Ministros da área econô-
mica foram absolutamente insuficientes, cortes de R$ 
50 bilhões, mas vamos acreditar nas boas intenções 
do Governo –, já anuncia o Ministro da Fazenda nova 
capitalização do BNDES. Enxuga-se com uma mão e, 
na verdade, se permite que o BNDES, com juros sub-
sidiados, faça uma ação na contramão daquilo que a 
equipe econômica do Governo vem anunciando.

Nós, que acompanhamos de perto a edição dessa 
medida provisória, sabemos, Srª Presidente, que não terí-
amos tido o superávit apontado no ano passado de 2,2% 
do PIB. Ele seria em torno de 1,6% do PIB, porque esses 
R$30 bilhões permitiram que ele saltasse de R$48 bilhões 
para R$78 bilhões. Mas não me preocupa aquilo que foi 
feito; preocupa-me aquilo que está por vir. E aqui está 
estabelecida mais uma grave contradição entre a política 
monetária e a política fiscal desse Governo.

O Banco Central, por seu lado, é obrigado a au-
mentar os juros e a equipe econômica do Governo, por 
seu lado, estabelece novos gastos por meio desses 
financiamentos que buscam pressionar os preços, ao 
contrário do que busca a equipe econômica.

Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é absolutamente fundamental que, por um lado, o Go-
verno supere essa sua incoerência para que nós não 
percamos a credibilidade dos nossos números...

(Interrupção do som.)
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Cada 
medida dessa que visa burlar, como vem acontecendo 
com a capitalização do BNDES, o real superávit pri-
mário do País faz com que se perca em credibilidade 
aquilo que não foi esse Governo que conquistou, mas, 
respeitando aquilo que foi feito no Governo passado, 
ajudou a consolidar: a credibilidade dos números da 
economia brasileira, que, com mais uma medida como 
essa que se anuncia certamente perde.

E aí, Srª Presidente, Srs. Senadores, perdemos 
todos.

Portanto, essa é uma questão que deve ser tra-
tada com absoluta preocupação por esta Casa. É mais 
uma medida que busca tirar transparência dos dados 
públicos da economia brasileira.

Obrigado, Sr ª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Com a palavra o Senador Wellington Dias; em 

seguida, Flexa Ribeiro; em seguida, Kátia Abreu; em 
seguida, Randolfe Rodrigues.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Parlamentares, eu também começo tratando de 
medida provisória.

Convivi com V. Exª, Senador Aécio Neves, na épo-
ca como Deputado Federal, no Governo do Presidente 
Fernando Henrique, e posso testemunhar recordes e 
mais recordes de medida provisória. Graças a Deus 
hoje – reconheço aqui que por decisões do Supremo e 
também por medidas tomadas pelo Congresso Nacio-
nal, já aplicadas no Governo do Presidente Lula –, há 
uma considerável redução de medidas provisórias.

Nesse caso, acho que não reconhecer a urgência 
é não reconhecer que o mundo viveu em 2009 e 2010 
grandes desafios. Houve crises em diversos setores, 
entre elas a escassez de petróleo.

Quero aqui ressaltar a transparência com que se 
coloca esse tema, primeiro, porque temos aqui uma 
regra muito simples, bem estabelecida. O que se está 
fazendo nesse caso? De um lado, o objetivo é a capita-
lização da Petrobras. O Governo poderia simplesmente 
ir lá e fazer a capitalização direta com a Petrobras. Só 
que isso colocaria um desregramento na composição, 
hoje, da participação do Governo.

O Governo, nesse caso, considerando a neces-
sidade de manter a composição atual da Petrobras, 
toma uma medida dividida basicamente em três fases. 
A primeira fase é a emissão de títulos do Tesouro e sua 
transferência ao BNDES. Nesse caso, o BNDES faz a 
segunda fase. De posse desses títulos, ele os utiliza 
para a compra de ações da Petrobras. Em seguida a 
isso, a Petrobras usa esses recursos para quê? Usa 
esses recursos que recebeu do BNDES para adquirir 

junto à União parte do direito de exploração do petró-
leo da camada do pré-sal.

Qualquer brasileiro sabe a importância disso. 
Qualquer brasileiro sabe que estamos falando aqui de 
algo em torno de cinco bilhões de barris de petróleo 
equivalente. Então, vejam: sem nenhuma dúvida, é 
uma medida diferente daquelas que alguns tomariam. 
É possível que alguns colocassem mais ações à venda 
de uma empresa como a Petrobras, mesmo sabendo 
a importância do pré-sal. Isso é ideológico.

Defendemos que a Petrobras permaneça sob as 
mãos dos brasileiros e, mais do que isso, tendo con-
dições de investir – e nesse caso, sim, digo aqui: com 
subsídios. É o Governo brasileiro, dono do BNDES, ma-
joritário no BNDES, que coloca recursos para investir 
no setor privado, como fizemos na crise. Qual é o país 
no planeta que melhor reagiu à crise mundial? 

O Brasil, por uma decisão corajosa do Presidente 
Lula e da sua equipe, colocou quase R$100 bilhões no 
BNDES, de um lado, para emprestar ao setor público 
– eu mesmo, como Governador, tive oportunidade de 
contrair empréstimo para a área de infraestrutura, na 
área de estradas, aquecendo a economia, gerando 
emprego, gerando renda –, e, de outro lado, para o se-
tor privado, direcionado inclusive para os setores que 
tinham dificuldades, naquele momento, de exportação. 
Não havia dinheiro externo, não havia dinheiro no mer-
cado interno, mas tinha o BNDES ali para salvar.

Acho que o Brasil, naquele instante, por ter as 
suas estatais, o BNDES, o Banco do Nordeste, a Caixa 
Econômica, a Petrobras, agindo, permitiu que saísse-
mos da crise gerando emprego positivo. Enquanto o 
mundo sofria com o desemprego, o Brasil gerava em-
prego positivo, o Brasil ampliava a sua capacidade de 
ter uma economia interna mais forte, podendo, com 
isso, esperar a passagem da crise e garantir a condi-
ção de competitividade no mercado externo.

Então, eu quero dizer aqui que essa é uma operação 
que, de um lado, se caracteriza como uma medida... Era 
preciso uma medida emergencial como essa, dos R$30 
bilhões aqui colocados, como bem explicou aqui, de for-
ma competente, a Senadora Gleisi. De um lado, o Brasil, 
nessa fase, trabalha um repasse de recursos por TJLP, 
tem a Selic na outra ponta, na captação de recursos, que 
é mais cara, mas é um preço que se paga numa situação 
conjuntural, mas que tem um retorno muito grande.

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Es-
tamos falando aqui de um investimento precioso para 
esta e para as futuras gerações, que é o pré-sal.

Por essa razão, defendo a aprovação desta Medida 
Provisória, porque se caracteriza como uma necessida-
de de medida provisória, e pela relevância do tema, tema 
esse que, mais uma vez, coloca a participação do Governo 
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brasileiro na Petrobras, acreditando num investimento que 
assegura, inclusive, para o Brasil um novo patamar no Pla-
neta, que nos permitiu, como foi dito aqui pela Senadora 
Gleisi – quero lembrar aqui este ponto, que é importante –, 
garantir as condições de termos aqui um futuro nas mãos 
do povo brasileiro, que é a riqueza do pré-sal.

Faço um esclarecimento...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Apenas para encerrar.

Primeiro, ele diz aqui do crescimento da carga 
tributária de 15%. E eu quero aqui, não sendo econo-
mista, uma regra elementar explicar. Nós tivemos cres-
cimento da arrecadação. Não tem nada a ver com o 
crescimento de carga tributária. Cresceu a arrecadação, 
porque temos uma economia aquecida, porque cresceu 
a indústria, porque cresceu o comércio, porque cresceu 
a economia do Brasil. E aí, com certeza, não dá para 
fazer um jogo de palavras, porque, certamente, essa 
confusão também precisa ser esclarecida.

Srª Presidente, é por essa razão que defendo a 
aprovação desta Medida Provisória.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Marta 
Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu me pergunto: 
o que é que estamos fazendo aqui, agora, neste momento, 
às 20 horas e 43 minutos, discutindo a Medida Provisória 
nº 505, cujo efeito prático já foi tomado pelo Governo?

Desde que foi editada, ainda no Governo Lula, 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, ela tomou força de lei 
e os recursos foram transferidos. Quer dizer, estamos 
vindo aqui agora, como se diz, “enxugar gelo”. Não há 
o que fazer. Eu tenho dito isso aqui repetidas vezes.

Eu não entendo como é que temos um instrumen-
to como medida provisória. Ainda há pouco, o Senador 
Wellington Dias veio aqui e fez a afirmação de que, no Go-
verno do Presidente Fernando Henrique, foram editadas 
mais medidas provisórias do que no do Presidente Lula.

Senador Wellington Dias, V. Exª está totalmente 
equivocado! Está totalmente equivocado! É absurda a 
diferença entre o uso das medidas provisórias no Go-
verno do Presidente Lula e no Governo do Presidente 
Fernando Henrique.

Solicitei à assessoria da Liderança do PSDB que me 
trouxesse esses números porque não os tenho de cabeça, 
mas espero que eles cheguem até o final do meu pronun-
ciamento, Senador Wellington Dias, para que V. Exª possa 
corrigir a informação distorcida que V. Exª, da tribuna, deu 
a todos os brasileiros agora há pouco.

Eu disse e repito: não temos mais o que fazer a 
não ser bradar no deserto com relação aos efeitos, Se-

nador Ciro, da Medida Provisória nº 505. Ela já surtiu 
seus efeitos. O BNDES já recebeu os recursos, já fez 
a capitalização, já fez o empréstimo para a Petrobras; 
o ajuste nas contas públicas para encobrir o déficit do 
Governo já foi feito; o superávit fiscal foi para 2,2%, 
quando deveria ser de 1,3%, em função exatamente 
dessa manobra contábil, que, lamentavelmente, nós 
estamos aqui agora discutindo, tentando, meu Líder, 
chegar até às 21 horas e 5 minutos, para ver se nós 
fazemos, novamente, uma votação de verificação de 
quórum nominal. São 20 horas e 47 minutos. Acho, 
portanto, que nós ainda vamos ter alguma chance com 
relação a essa oportunidade. Mas é apenas uma forma 
de a Oposição, em minoria, tentar mostrar à sociedade 
brasileira que o que nós estamos fazendo aqui nada 
mais é do que confirmar algo que já aconteceu.

Nós deveríamos... E eu pergunto ao Líder do Gover-
no, Senador Romero Jucá, que acho que nem aqui está 
mais... Ele tem tanta certeza da aprovação da medida 
provisória que já se recolheu ao descanso merecido. Eu 
perguntaria ao Líder Romero Jucá, meu caro e querido 
amigo Senador Pimentel, o que aconteceria se nós não 
aprovássemos a medida provisória, se a medida provisória 
caísse. Esse dinheiro retornaria?

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Es-
ses recursos retornariam ao Tesouro? Seriam retirados 
do BNDES? Seriam retirados da Petrobras? Não. Não 
aconteceria nada. Lamentavelmente, o mal está feito 
e não há como retornar.

Eu diria, para concluir, Srª Presidente, que nós 
estamos criando aqui um sofisma na contabilidade, no 
superávit do Governo brasileiro. Não sei a que ponto 
nós vamos chegar, Senadora Gleisi. V. Exª aqui se re-
feriu às taxas Selic e TJLP, dizendo que, momentane-
amente, a Selic é maior que a TJLP, que, em seguida, 
pode haver uma mudança...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
interesse das empresas, e muito menos da Petrobras, 
de tomar empréstimos com taxas maiores. O Gover-
no vai ter que dar um jeito de subsidiar a diferença de 
juros, porque o que está se mostrando aqui é que se 
tira recursos da sociedade brasileira, Senadora Glei-
si, para dar àqueles privilegiados do Governo, sejam 
eles Petrobras, empresas grandes. Se formos verificar 
quem são os clientes do BNDES, nós vamos verificar 
que as médias e as pequenas empresas não recebem 
ou não têm acesso a zero vírgula zero alguma coisa 
dos recursos do BNDES.

É preciso que o Senado Federal...
E hoje o Senador Aloysio Nunes Ferreira apro-

vou na CAE uma Subcomissão exatamente com este 
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propósito, Senador Pimentel: de o Senado Federal 
acompanhar a política fiscal do Governo, de tal forma 
que nós possamos saber...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
...a quem interessam esses empréstimos subsidiados 
e pagos, pagos pela sociedade brasileira. Essa dife-
rença de juros tomados pelo Governo e oferecidos à 
Petrobras, por intermédio do BNDES, é paga pelos 
trabalhadores, que ainda, na semana passada, tive-
ram negada aqui a possibilidade de terem um salário 
mínimo de R$560. Eu já nem falo de R$600, mas de 
R$560, como queriam as centrais sindicais.

Então, minha Presidente, Senadora Marta Su-
plicy, vamos continuar bradando no deserto, bradan-
do no deserto, porque não só esta Medida Provisória, 
mas já temos mais duas aí que virão nas mesmas 
condições que esta, lamentavelmente, com os prazos 
praticamente esgotados.

Então, eu quero aqui parabenizar o Líder Romero 
Jucá. Ele tem tanta segurança na sua base, que se retira 
do plenário, porque sabe que não haverá como ser rejei-
tada a Medida Provisória nº 505, como deveria ser, pela 
consciência de cada um dos Srs. Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.

Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Para dis-

cutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, eu estive aqui 

nesta tribuna há dois, três dias para defender e votar pelo 
salário de R$545, votando no que foi indicado pelo Governo, 
e não no que indicavam o meu Partido e a Oposição.

Quero apenas relembrar, Srª Presidente, que, ano 
passado, depois da eleição da Presidente Dilma, após 
terem anunciado a criação de uma nova CPMF, eu tinha 
dito à imprensa que eu votaria sempre contra aumento de 
impostos, mas estava disposta a votar em qualquer medi-
da que a Presidente trouxesse para este Plenário, mesmo 
impopular, que fosse a favor do equilíbrio fiscal.

E eu cumpri a minha palavra. Eu deixei de votar 
com o meu Partido e votei com o Brasil, votei contra 
a inflação.

Muitos me criticaram, amigos, críticas constru-
tivas: “Não adianta colaborar com o arrocho, com a 
economia, não adianta colaborar com a redução da 
inflação, porque o Governo não está disposto a enco-
lher os gastos, a fazer o dever de casa”.

E eu respondi a essas pessoas, agradeci a crítica, 
mas disse que tinha votado com a minha consciência, 
como Senadora do Brasil, e votaria de novo os R$545, 
apostando e acreditando no controle da inflação, por-
que não adianta um salário mínimo de R$1 mil com 

uma inflação que pode consumir, e deverá consumir, 
o salário do trabalhador deste País.

Portanto, Srª Presidente e base do Governo, eu 
gostaria de desmentir aqueles críticos que disseram que 
não ia adiantar colaborar e votar o salário de R$545.

Na verdade, a Presidente apresentou um salário 
possível, compatível com a realidade atual, anunciou 
um corte de despesas significativo, de R$50 bilhões. 
Os economistas, inclusive, indicam que deveria ser de 
R$60 bilhões e que, ainda assim, deveríamos subir 1% 
a taxa de juros, não por gosto, mas pela necessidade 
por que o País está passando neste momento.

Nós precisamos lembrar que o Brasil tem muito 
pouco tempo de combate à inflação, apenas 16 anos, 
e, portanto, nós temos uma cultura inflacionária que 
faz com que a inflação vire verdade antes mesmo de 
ela ser real. Os especuladores com essa memória 
de inflação recente, apenas com boato, apenas com 
a falta de confiança, fazem com que a inflação suba 
exorbitantemente, colocando em risco o que nós con-
quistamos nesses 16 anos.

Srª Presidente, os R$50 bilhões de economia são 
necessários, mais do que necessários. Nós estamos 
vivendo, na verdade, uma inflação global. Não se trata 
apenas de uma inflação nacional. Quando a inflação é 
global, ela é mais perigosa ainda, porque ficam todos 
os países de braços cruzados, aguardando e olhan-
do o vizinho, esperando que ele inicie o arrocho, para 
iniciar depois. E, enquanto um fica esperando o outro 
fazer o arrocho, ninguém faz. E o perigo é iminente, 
colegas Senadores e Senadoras.

Nós ainda estamos com o perigo maior, porque 
não sabemos o que vai acontecer com os países ára-
bes. Começamos com essa guerra na Tunísia, já está 
se agravando pela Líbia, e, se nós chegarmos à Ará-
bia Saudita, só Deus sabe o que pode acontecer. Os 
economistas... Pode haver uma explosão nos preços 
do petróleo, comprometendo tudo o que foi feito até 
agora por todos os países para combater a crise.

Não é do interesse de nenhum país que os Es-
tados Unidos e a Europa não se restabeleçam. É ruim 
para o Brasil, é ruim para todos nós.

Portanto, nós estamos criando condições de ali-
mentar a expectativa da inflação futura. Nós estamos 
vendo, Srª Presidente, que o ingrediente da inflação 
futura está sendo a inflação presente.

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Nós 
precisamos entender que estamos tendo uma inflação 
de alimentos pelo mundo. As commodities de alimen-
tos e metais estão subindo, e a tendência é de subir 
cada vez mais, porque os estoques estão baixos. Os 
estoques de todos os produtos estão baixíssimos, Srª 
Presidente. Com exceção do açúcar, com exceção do 
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álcool, todos os produtos deverão manter os preços 
em elevação. A demanda é alta. Todos os países usa-
ram os seus mecanismos possíveis para sair da crise, 
e os mecanismos foram colocar dinheiro no mercado. 
E, quando se coloca dinheiro no mercado, as pessoas 
consomem mais, as pessoas compram mais, e, por-
tanto, há escassez de produtos.

Nós estamos vendo condições difíceis de a Presi-
dente cortar os R$50 bilhões, porque, na verdade, nós 
só temos R$220 bilhões de despesas discricionárias. 
Dos R$220 bilhões de despesas discricionárias, nós 
temos R$141 bilhões que são de difíceis condições 
de corte, que são excessos na saúde, na educação, 
no Bolsa Família, no PAC. De verdade, nós só temos 
R$80 bilhões a serem contingenciados. Desses R$80 
bilhões, teremos que contar com um corte de R$21 
bilhões, de 100%, das emendas parlamentares.

Mas, Presidente, o que nós estamos vendo aqui 
– e estou muito decepcionada – é que nós estamos 
economizando R$50 bilhões votando um salário irri-
sório de R$545 pelo bem do País, mas nós estamos 
trazendo desconfiança no mercado inflacionário, nós 
estamos trazendo desconfiança com essa capitaliza-
ção do BNDES.

Eu escutei aqui de um colega Senador que o Te-
souro não poderia ter feito a capitalização...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Martha Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora, nós ainda temos um inscrito.

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Mes-
mo porque estou falando como Líder do Democratas, 
com a ausência do Senador Demóstenes Torres. Foi a 
grande maioria da base do Governo quem falou aqui 
no dia de hoje, e, por isso mesmo, por faltar apenas 
um orador, eu gostaria de pedir a sua paciência.

Portanto, estamos aqui hoje tratando de uma 
situação que não é transparente. O Governo poderia, 
sim, ter feito a capitalização sozinho da Petrobras. Não 
fez, porque ele precisava fazer via BNDES, para não 
afetar o superávit primário. Essa é a maquiagem que 
os Senadores de oposição disseram aqui até agora. 
Por que não fez o empréstimo direto? Por que não 
fez a capitalização diretamente? Porque ia aumentar 
a despesa pública e, aumentando a despesa pública, 
ia também diminuir o nosso superávit, prejudicando a 
meta do superávit. Por isso, foi feita essa utilização...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Por 
isso, foi utilizado aqui o BNDES.

Para resumir para aqueles que podem nos estar 
ouvindo agora à noite, os brasileiros que podem estar 

preocupados com a inflação no País, o que isso tudo 
significa para a sua vida, para o seu dia a dia, para o 
seu bolso, para a sua família, para um pai de família, 
para um trabalhador, para uma dona de casa, para o 
jovem. O que pode trazer de negativo essa utilização 
do BNDES, essa falta de não economizar os recursos? 
Inflação! Aumentar o preço do arroz com feijão! Aumen-
tar o financiamento do carro que você quer comprar, 
da sua moto, da sua bicicleta! Aumentar o aluguel! A 
inflação, aquela que existia ali, ali atrás, 16 anos atrás! 
Esse é o grande perigo.

Portanto, para encerrar, eu continuo com o meu 
compromisso: o Brasil conte com o meu voto para pro-
mover a economia nas despesas públicas...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora do 
microfone.) – Um minuto para terminar, Srª Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sinto muito, Senadora, já passou o dobro dos 
outros inscritos. Vou dar a palavra ao Senador Ran-
dolfe. Desculpe-me.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora do 
microfone.) – É a primeira vez que vejo isso acontecer 
no Senado Federal. A senhora é nova, está chegando 
aqui agora, apesar de importante e muito influente. Ja-
mais um Senador recebeu aqui a sua palavra cortada 
abruptamente, com essa indelicadeza.

Deixo aqui o meu protesto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Não foi abruptamente, não, Senadora. Houve 
cinco postergações.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Fora do mi-
crofone.) – A senhora pode ser Senadora de São Paulo, 
mas não é maior do que nenhum Senador aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não se trata disso, Senadora Kátia Abreu. 
Trata-se de que a senhora já teve quatro ou cinco 
prorrogações a mais que qualquer um dos Senadores 
que já falaram.

Agora, a palavra está com o Senador Randolfe 
Rodrigues por cinco minutos.

O tempo será feito, Senadora Kátia, não precisa 
se preocupar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, prometo 
procurar cumprir o tempo.

Quero, nesta matéria, destacar três aspectos que 
os colegas Senadores aqui, em momentos diferentes, 
abordaram. Parece estar em questão aqui o aspecto do 
debate sobre a natureza das medidas provisórias, sobre a 
questão de mérito da capitalização da Petrobras, e queria 
retomar o que o meu querido Senador Aloysio Nunes Fer-
reira tratou como primeiro orador aqui, que é a questão da 
técnica legislativa apresentada nesse projeto.
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Primeiro, em relação às medidas provisórias.
Quero concordar com os Senadores Flexa Ribei-

ro e Wellington Dias sobre a quantidade de medidas 
provisórias editadas tanto pelo Governo Fernando 
Henrique quanto pelo Governo Lula.

Nós temos que retomar a ideia da natureza do surgi-
mento da medida provisória. Ela surgiu na Constituição de 
1988 para que fosse, em definitivo, banido um famigerado 
instrumento utilizado pela ditadura militar, que era, Senador 
Aloysio, o instrumento dos decretos-leis.

A ideia era a medida provisória inspirada no Di-
reito italiano, inspirada no processo legislativo italiano, 
utilizada no processo parlamentar italiano, para que não 
tivéssemos excessos por parte do Executivo.

O princípio adotado, meu querido Senador Pedro Ta-
ques, no art. 62 da nossa Constituição, foi inspirado no Di-
reito italiano, baseado na ideia de urgência e relevância.

Reitero que concordo com o Senador Flexa Ribei-
ro e com o Senador Wellington Dias: os dois Governos, 
Fernando Henrique e Lula, descumpriram, sistematica-
mente – há muito tem sido descumprido –, o princípio 
que deu origem à medida provisória.

A segunda questão é a do mérito do projeto. Ao 
contrário, inclusive, do muito que foi dito aqui, eu queria 
dizer que, na questão do mérito do projeto, se a medi-
da fosse, única e exclusivamente, autorizar o Tesouro 
Nacional a emitir até R$30 bilhões em títulos públicos 
para serem emprestados ao BNDES, ou seja, se a ação 
fosse, única e exclusivamente, capitalizar a Petrobras, 
por princípio ideológico, nós seríamos a favor, estarí-
amos aqui votando a favor. Só que esse é um embus-
te. A realidade aqui é mais uma vez a rendição aos 
rentistas e ao capital financeiro. Os R$30 bilhões, na 
verdade, completam uma operação feita anteriormente 
de R$74,8 bilhões, pagos pela Petrobras à União pelo 
recebimento dos poços de petróleo do pré-sal. Esse 
recebimento, esse pagamento, só teve uma utilidade, 
no fim, pela União: pagar o superávit primário, ou seja, 
pagar juros e amortizações da dívida pública.

Então, na verdade, aqui falando da Petrobras, é bom 
lembrarmos o que diz a Lei nº 9.530, de 1997, que já dispõe 
que os lucros da Petrobras devem ser distribuídos entre 
seus investidores privados, e o restante deve ser destinado 
para que o Governo pague a dívida pública.

(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Já concluirei, Srª Presidente.

Então, na verdade, não são os R$30 bilhões. Na 
verdade, o serviço final disso é a continuação do pa-
gamento dos serviços do superávit primário, dos ser-
viços da dívida pública.

Por fim, para concluir, Senador Aloysio, V. Exª foi 
perfeito. É interessante percebermos a medida provisó-
ria. O art. 1º e o art. 2º tratam da questão do BNDES e da 

questão do empréstimo. De repente, aparece um art. 3º 
– não se sabe de onde apareceu – para falar de rodovia, 
de federalização de uma rodovia, que, por maior mérito 
que tenha,...

O Senador Aloysio citou Shakespeare, falando 
da vã filosofia. Eu vou citar Drummond. Vou parodiar 
Drummond: No lugar da pedra, há, nesse caso aqui, 
uma rodovia no meio do caminho.

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só passar a 
informação, Senador Wellington Dias, que eu fiquei 
defendendo da tribuna. 

Senador Wellington, o Presidente Lula editou 423 
medidas provisórias; o Presidente Fernando Henrique, 
334 medidas provisórias. Então, V. Exª precisa corrigir 
os seus dados.

Só mais um dado para V. Exª registrar aí: em ape-
nas cinco anos e meio de governo, mais precisamente 
em agosto de 2008, o Presidente Lula já tinha iguala-
do o número de medidas provisórias editadas nos oito 
anos do Presidente Fernando Henrique. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
porque Lula trabalhou mais, Flexa Ribeiro. Ele tinha 
de fazer muita coisa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador está dizendo aqui que Romero Jucá editou 
757 medidas provisórias, ou melhor, defendeu 757 
medidas provisórias. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que 
tem preferência regimental. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ro-
mero aprovou as de Lula e as de Fernando Henrique. 
É competente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, peço verificação. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 

– Pois não. Apoiamento: Senadora Lúcia Vânia, Senador 
Alvaro Dias, Senador Aécio Neves, Randolfe. Já deu. 

Determino a preparação do painel para a vota-
ção nominal. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª. Presidente, eu queria aproveitar a oportunida-
de para fazer um apelo aos Senadores que estão nos 
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seus gabinetes e em outras dependências da Casa 
para que, por favor, venham ao plenário, porque nós 
vamos ter mais uma votação nominal. Eu queria fazer 
um apelo aos Senadores do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª. 
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”, Srª Presidente, a favor da medida provisória. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O 
PT encaminha o voto “sim”.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª Pre-
sidente, eu apelo aos Senadores do PR que estão nos 
gabinetes que venham para o plenário para votar. 

E o PR recomenda o voto “sim”. 
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 

Srª Presidente, nós fazemos um apelo aos Senado-
res do PP para virem ao plenário, pois estamos em 
votação nominal. 

E o PP encaminha o voto “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Srª Presidente, o PSOL encaminha o voto “não”.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Para 

encaminhar. O Democratas encaminha o voto “não”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, o PSDB encaminha o voto “não”. Embora 
esse jabuti seja bonito, o voto é “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 
– A Presidência solicita a presença de outros Senadores e 
Senadoras que se encontram em outro local da Casa.

Votação. 

(Procede-se à votação.)

O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) – Se-
nador Renan, por gentileza, como é que o PMDB vota?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, o PCdoB vota “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, eu queria mais uma vez recomendar 
o voto “sim” aos Senadores do PMDB e do Bloco da 
Maioria do Senado, por favor.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente Marta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero pedir a V. Exª 
que me permita, enquanto aguardamos a votação, que 
eu faça três registros, com pesar, aqui. Um já foi, inclu-
sive, feito pelo Senador Walter Pinheiro.

Eu vou encaminhar à Mesa três requerimentos. 
O Pará perdeu, nesta última semana, três grandes fi-

lhos: o primeiro deles, o poeta, o Príncipe dos Poetas, 
Alonso Rocha, que faleceu no dia 22 passado. 

Eu quero pedir a inserção, segundo os arts. 218 e 
221 do Regimento Interno, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento e apresentação de condolências à família. 

O poeta Alonso Rocha, considerado como Príncipe 
dos Poetas Paraenses, após consulta a um colégio elei-
toral constituído de duzentas personalidades integrantes 
dos círculos culturais, científicos e sociais do Estado, foi 
eleito, em 21 de julho de 1989, (sesquicentenário de Ma-
chado de Assis), para receber a comenda de 35 gramas de 
ouro, oferecida pelo Governo do Estado. Como sonetista, 
é apontado como um dos melhores dos últimos tempos e 
um dos maiores dos últimos cinquenta anos do Pará.

Agora, um outro voto de pesar.
Dia 27 de fevereiro passado, perdemos o filósofo 

paraense Benedito Nunes. Também solicito inserção 
em ata de voto de profundo pesar e apresentação de 
condolências à família. 

O filósofo Benedito Nunes ensinou literatura e filoso-
fia em diversas universidades do Brasil, da França e dos 
Estados Unidos. Escreveu artigos e ensaios para jornais 
e publicações locais, nacionais e internacionais.

Entre importantes prêmios recebidos está o Prê-
mio Jabuti, na categoria crítica literária, em 2010, por 
A Clave do Poético. No mesmo ano, ganhou o Prêmio 
Machado de Assis, da Academia Paraense de Letras, 
pelo conjunto da obra.

Ele se notabilizou por seus estudos sobre a obra 
de Clarice Lispector. O resultado do trabalho pode ser 
encontrado nos livros O Mundo de Clarice Lispector e 
o Drama da Linguagem.

O Pará, o Brasil, seus alunos e admiradores es-
palhados pelo mundo lamentam seu falecimento.

E, por último, Presidente Marta, quero também en-
caminhar à Mesa para que seja feito o lamentável registro 
de falecimento do nosso amigo Renato Guerreiro, primeiro 
Presidente da Anatel, e a inserção de um voto de pesar e 
apresentação de condolências à família.

Renato Guerreiro foi Presidente do Conselho de 
Administração da Telebrás, da Telepará, da Telesp, da 
Telesc e da Telebrasília, foi Presidente da Telpe, Presi-
dente do Conselho Fiscal da Telems, membro do Con-
selho Fiscal da Telems, Diretor Técnico da Telepará e 
da Teleamapá e Diretor de Operações da Telepará.

O Pará perde um grande filho de Oriximiná.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador.
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
Vamos apurar os votos.

(Procede-se à apuração)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Votaram SIM 33 Srs. Senadores; NÃO 8 Srs. 
Senadores.

Houve uma abstenção.
Total: 42 votos.
A matéria está aprovada.
A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão 

Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002, para elaboração do projeto de decreto legislati-
vo que disciplina as relações jurídicas decorrentes da 
vigência da medida provisória, no prazo de 15 dias 
contados da decisão.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 505, de 2010)

Constitui fonte de recursos adicional 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES; e altera a 
Relação Descritiva constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder cré-

dito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, no montante de até 
R$30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), em 
condições financeiras e contratuais a serem defini das 
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 1º Para a cobertura do crédito de que trata o 
caput, a União poderá emitir, sob a forma de colocação 
direta, em favor do BNDES, títulos da Dívida Pública 
Mobiliária Federal, cujas características serão defini-
das pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º No caso de emissão de títulos, será respei-
tada a equivalência econômica com o valor previsto 
no caput.

§ 3º O Tesouro Nacional fará jus à remuneração 
com base no custo financeiro equivalente à Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP.

Art. 2º O BNDES poderá recomprar da União, 
a qualquer tempo, os créditos referidos no caput do 
art. 1º, admitindo-se a dação em pagamento de bens 
e direitos de sua propriedade, a critério do Ministro de 
Estado da Fazenda, desde que mantida a equivalên-
cia econômica.

Art. 3º A Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Federal, constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 

sobre o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar 
acrescida do seguinte trecho rodoviário:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal.

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

 ............................................................. ”

Parágrafo único. O traçado definitivo, a designa-
ção oficial e demais características do trecho rodoviário 
de que trata o caput serão determinados pelo órgão 
competente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publi cação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 506, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 506, de 2010, de autoria 
da Presidente da República, que abre cré-
dito extraordinário, em favor do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, no valor de 
R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões 
de reais), para o fim que especifica.

Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, 
Relator revisor da matéria, para proferir parecer so-
bre ela.

PARECER Nº 26, DE 2011–PLEN

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. 
Senadores, Srª Presidente, meus colegas estão pe-
dindo que eu seja rápido. Eu passei o dia inteiro aqui 
ouvindo todo mundo, e o meu parecer tem dez laudas, 
mais ou menos. Portanto, vamos devagar.

O parecer trata da Medida Provisória nº 506, de 
2010, e é bastante simples. Não foi apresentada aqui 
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nenhuma emenda a esse projeto e ele se encontra 
na regularidade das análises dos nossos pareceres. 
O Presidente da República submeteu à apreciação 
do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 506, 
que abre o crédito extraordinário no valor de R$210 
milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, para atender à programação relacionada ao 
Fundo Garantia de Safra. Essa medida provisória tem 
como objetivo garantir aos pequenos agricultores da 
agricultura familiar – e são mais de 595 mil agriculto-
res – o Seguro Safra daqueles que tiveram problemas 
na safra passada.

Portanto, a relevância e a urgência da matéria 
justificam-se pela necessidade de socorro imediato 
aos agricultores familiares da região semiárida, devi-
do às perdas econômicas sofridas em decorrência do 
sinistro da safra 2009/2010.

À medida provisória em análise não foi oferecida 
qualquer emenda.

Portanto, o nosso voto, em razão do exposto, é no 
sentido da aprovação da Medida Provisória nº 506, de 
2010, nos termos propostos pelo Executivo Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 26, DE 2011

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 506, de 2010, que “Abre crédito extraordiná-
rio, em favor do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, no valor global de R$210.000.000,00, 
para os fins que especifica.

Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Blairo Maggi

1. Relatório

O Presidente da República adotou e submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional a Medida Provi-
sória nº 506/2010, que abre crédito extraordinário no 
valor de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões 
de reais), em favor do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, para atender à programação relacionada ao 
Fundo Garantia-Safra.

De acordo com a exposição de motivos EM nº 
00263/2010/MP, o crédito objetiva permitir o pagamento 
do benefício Garantia-Safra a mais de 595 mil agricul-
tores familiares do semiárido que sofreram perdas na 
safra 2009/2010, em decorrência de estiagem ou ex-
cesso hídrico, garantindo, assim, renda mínima para a 
subsistência desses agricultores e seus familiares.

A proposição será viabilizada com recursos oriun-
dos do superávit financeiro, apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2009, relativo a Ju-
ros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições 
Administrados pela RFB/MF, em conformidade com o 
disposto no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 
da Constituição e no art. 9º da Lei nº 12.306, de 6 de 
agosto de 2010.

1.2. Análise

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, que dispõe sobre a apreciação das medidas 
provisórias pelo Congresso Nacional, o parecer sobre 
crédito extraordinário deve ser único, abrangendo a ma-
nifestação sobre a matéria no que tange aos aspectos 
constitucional, inclusive sobre os pressupostos de rele-
vância e urgência, de adequação financeira e orçamen-
tária, de mérito, e sobre o cumprimento da exigência 
prevista no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal.

1.3. Da Compatibilidade e Adequação Orçamentá-
ria e Financeira

A Resolução no 1, de 2002-CN, que “Dispõe sobre 
a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas 
Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”, estabelece, em seu 
art. 5º, que o exame de compatibilidade orçamentária e 
financeira das MP “abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento às normas orçamen-
tárias e financeiras vigentes, em especial a conformi-
dade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (LRF), a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

A Lei Complementar nº 101/2000, no art. 16, § 1º, 
estabeleceu os seguintes conceitos sobre adequação 
e compatibilidade financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anu-
al, a despesa objeto de dotação específica e 
suficiente, ou que esteja abrangida por crédi-
to genérico, de forma que, somadas todas as 
despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não 
sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual 
e a lei de diretrizes orçamentárias, a despe-
sa que se conforme com as diretrizes, obje-
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tivos, prioridades e metas previstos nesses 
instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.”

Diante disso, admite-se que a Medida Provisória 
nº 506/2010 está em consonância com a legislação 
pertinente, não colidindo com os dispositivos do Plano 
Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ade-
mais, atende ao disposto no art. 9º da Lei nº 12.306, 
de 2010, não apresentando problemas de adequação 
orçamentária e financeira.

1.4. Do Atendimento dos Pressupostos Constitu-
cionais

A relevância e a urgência da matéria justificam-se 
pela necessidade de socorro imediato aos agricultores 
familiares da região do semiárido devido às perdas 
econômicas sofridas em decorrência de sinistro da 
safra 2009/2010.

1.5. Emendas

À Medida Provisória em análise não foram apre-
sentadas emendas.

2. Voto

Em razão de todo o exposto, o nosso voto é no 
sentido da aprovação da Medida Provisória nº 506, de 
2010, nos termos propostos pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, março de 2011. – Senador 
Blairo Maggi.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Sena-
dor Blairo Maggi, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.

No mérito, pela aprovação da medida provisó-
ria.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Senadoras e os Senadores que aprovam os 
pressupostos de relevância e urgência e adequação 
financeira e orçamentária queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da medida provisória em turno úni-

co.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, apenas para justificar a posição do PSDB 

favorável, votaremos simbolicamente, porque essa me-
dida provisória tem relevância e urgência, no mérito 
é positiva, e somos favorável à sua aprovação. Abre 
um crédito de R$210 milhões para atender o benefício 
Garantia-Safra a agricultores familiares do semiárido 
que sofreram perdas nas safras de 2009 e de 2010, 
em decorrência da estiagem ou excesso hídrico. In-
clusive esses agricultores já foram beneficiados com 
esse valor, já que medida provisória produz efeitos no 
ato da sua publicação.

E, neste caso, há relevância, há urgência, e, 
quanto ao mérito, somos favoráveis.

O voto do PSDB será, portanto, favorável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 

– Presidenta, apenas para justificar que, na votação 
anterior, eu votei de acordo com o Partido, o PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

Encerrada a discussão.
Em votação a medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Matéria aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a Medida Provisória apro-
vada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 506, DE 2010

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
no valor de R$210.000.000,00 (duzentos e 
dez milhões de reais), para o fim que es-
pecifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 

favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no 
valor de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões 
de reais), para atender à programação constante do 
Anexo desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no 696/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribei-
ro), que dispõe sobre o acesso à informação 
de valor didático por alunos e professores nas 
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de 
2010, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favo-
rável, nos termos da Emenda no 1-CE (Subs-
titutivo), que oferece.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
27, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Ofício nº S/38, de 2007.

A Presidência, em cumprimento à conclusão do 
parecer, o encaminha em meio eletrônico às Senado-
ras e aos Senadores e, em seguida, remete a matéria 
ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 150, DE 2011

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Sr. Alonso Rocha.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 

Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que sejam 
consignadas nos Anais do Senado as seguintes ho-
menagens pelo falecimento do Sr. Alonso Rocha:

a) inserção em ata de Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento;

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Justificação

O Pará perdeu mais um de seus filhos ilustres, o 
Sr. Raimundo Alonso Pinheiro Rocha. Ilustre Presiden-
te da Academia Paraense de Letras faleceu na terça-
feira passada, dia 22/4. Alonso ingressou na Academia 
em 22 de novembro de 1963. Atuou na secretaria, na 
diretoria financeira e foi vice-presidente, na gestão do 
acadêmico (e seu primo) Édson Franco, cujo manda-
to precisou concluir, devido a problemas de saúde do 
titular. Assumiu a presidência da Academia Paraense 
de Letras, em maio de 2010; o poeta conhecia como 
ninguém a liturgia acadêmica e era capaz de dizer de 
cor os estatutos da APL, bem como a maioria dos mi-
lhares de poemas que escreveu.

O Príncipe dos Poetas Paraenses, como ficou co-
nhecido após consulta a um colégio eleitoral constituído 
de 200 personalidades integrantes dos círculos culturais, 
científicos e sociais do Estado, foi eleito, em sessão solene 
no dia 21 de julho de 1989 (sesquicentenário de Machado 
de Assis), a comenda de 35 gramas de ouro, oferecida pelo 
Governo do Estado do Pará. Como sonetista, é aponta-
do como um dos melhores dos últimos tempos e um dos 
maiores dos últimos 50 anos do Pará.

Era detentor de vários prêmios nacionais e inter-
nacionais como, por exemplo: Palma de Ouro e Palma 
de Bronze, no concurso Poetas do Mundo Lusíada da 
Academia de Poemas de Massachusetts (Estados 

Unidos da América – 1987), 1° Lugar, por unanimida-
de, do 1° Concurso Nacional de Poesia do Clube dos 
Magistrados do Rio de Janeiro (1997) e honrosas clas-
sificações em concurso de sonetos em Minas Gerais, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, dentre outros.

O poeta, além da saudade no coração dos para-
enses e uma obra imortal, deixa a mulher, Rita Ferreira 
Rocha, e quatro filhos, Sérgio Alonso (médico), Nelson 
Alonso (médico), Ângela Rosa (arquiteta), Geraldo 
Alonso (engenheiro elétrico e eletrônico).

Sala das Sessões, 2011. – Senador Flexa Ri-
beiro.

REQUERIMENTO Nº 151, DE 2011

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Sr. Benedito Nunes.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 

Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que sejam 
consignadas nos Anais do Senado as seguintes ho-
menagens pelo falecimento, neste domingo, dia 27/2, 
do filósofo paraense Benedito Nunes:

a) inserção em ata de Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento;

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Justificação

Reconhecido internacionalmente como um dos 
pensadores mais importantes da atualidade, o crítico 
literário, professor, escritor, ensaísta e filósofo Benedito 
Nunes ensinou literatura e filosofia em diversas uni-
versidades do Brasil, da França e dos Estados Unidos. 
Escreveu artigos e ensaios para jornais e publicações 
locais, nacionais e internacionais.

Nascido em Belém em 21 de novembro de 1929, 
Benedito Jose Viana da Costa Nunes foi um dos fun-
dadores da Faculdade de Filosofia do Pará, posterior-
mente incorporada à Faculdade Federal do Pará.

Dentre importantes prêmios recebidos está o 
prêmio Jabuti, na categoria crítica literária, em 2010, 
por A Clave do Poético. No mesmo ano, ganhou o 
prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de 
Letras, pelo conjunto da obra.

Ele se notabilizou por seus estudos sobre a obra 
de Clarice Lispector. O resultado do trabalho pode ser 
encontrado nos livros O Mundo de Clarice Lispector 
e o Drama da Linguagem.

O Pará, o Brasil e seus alunos e admiradores es-
palhados pelo mundo lamentam seu falecimento.

Sala das Sessões, 2011. – Senador Flexa Ri-
beiro.
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REQUERIMENTO Nº 152, de 2011

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Renato Guerreiro.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do 

Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja con-
signado nos anais do Senado às seguintes homena-
gens pelo falecimento nesta segunda feira dia 28-2, 
do Sr. Renato Navarro Guerreiro, primeiro Presidente 
da Anatel:

a) Inserção em ata de Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento;

b) Apresentação de Condolências à fa-
mília.

Justificação

O Sr. Renato Guerreiro foi um dos principais res-
ponsáveis pela construção do novo modelo do setor 
de telecomunicações no País e primeiro presidente 
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
Era consultor e formado em engenharia elétrica, com 
especialidade em Telecomunicações, pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. An-
tes da privatização do Sistema Telebrás foi secretário-
executivo do Ministério das Comunicações.

Foi também Secretario de Serviços de Comuni-
cações e Diretor do Departamento de Tarifas da Se-
cretaria de Serviços de Comunicações do Minicom. 
No Sistema Telebrás foi presidente do Conselho de 
Administração da Telebrás, da Telepará, da Telesp, da 
Telesc e da Telebrasília. Presidente da Telpe, Presidente 
do Conselho Fiscal da Telems, Membro do Conselho 
Fiscal da Telems, Diretor Técnico da Telepará e da Te-
leamapá e Diretor de Operações da Telepará.

É com o intento de homenagear este exemplo de 
competência e seriedade que peço o apoio dos meus 
pares na aprovação deste Voto.

Sala das Sessões, de 2011. – Senador Flexa 
Ribeiro. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência encaminhará os votos so-
licitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, só 

para dar como lido pronunciamento que faço aqui so-
bre a homenagem ao Dia das Mulheres.

Gostaria também de esclarecer uma informação 
do nosso Senador Flexa Ribeiro, para não ficar sem 
resposta, que, no Governo do Presidente Lula, as edi-
ções de medidas provisórias tinham prazos de validade 
e muitas tinham que ser reeditadas. No Governo ante-
rior, na verdade, elas não tinham prazo. Por isso, com 
certeza, se examinarmos os temas, foi bem menor do 
que foi colocado aqui.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR WELLINGTON DIAS

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores essa é a primeira vez que o Brasil comemora 
um Dia Internacional da Mulher com uma Presidenta 
da República no poder: Dilma Rousseff. 

A eleição de Dilma, senhor presidente, mostra que 
finalmente o Brasil caminha para o amadurecimento 
no que diz respeito ao reconhecimento da importância 
do papel da mulher na nossa sociedade. 

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, está 
intimamente ligado aos movimentos feministas que 
lutaram por mais dignidade para as mulheres em uma 
sociedade mais justa e igualitária. 

Foi a partir da Revolução Industrial, em 1789, que 
estas reivindicações tomaram vulto com a exigência 
de melhores condições de trabalho, acesso à cultura 
e igualdade entre os sexos. 

As operárias desta época eram submetidas à um 
sistema desumano de trabalho, com jornadas de 12 
horas diárias, espancamentos e ameaças sexuais. 

Dentro deste contexto, 129 tecelãs da fábrica de 
tecidos Cotton, de Nova Iorque, decidiram paralisar 
seus trabalhos, reivindicando o direito à jornada de 10 
horas. Era 8 de março de 1857, data da primeira greve 
norte-americana conduzida somente por mulheres. 

A polícia reprimiu violentamente a manifestação 
fazendo com que as operárias refugiassem-se dentro 
da fábrica. Os donos da empresa, junto com os poli-
ciais, trancaram-nas no local e atearam fogo, matando 
carbonizadas todas as tecelãs. 

Em 1910, durante a II Conferência Internacional 
de Mulheres, realizada na Dinamarca, foi proposto que 
o dia 8 de março fosse declarado Dia Internacional da 
Mulher em homenagem às operárias de Nova Iorque. A 
partir de então esta data começou a ser comemorada 
no mundo inteiro como homenagem às mulheres.

Por isso, hoje quero homenagear todas as mulhe-
res do Brasil citando aqui alguns exemplos de grandes 
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mulheres que com força, garra e sabedoria ajudam no 
desenvolvimento do Piauí:

1. As quebradeiras de coco, na figura de 
minha suplente Regina Sousa que foi quebra-
deira de coco, pessoal foi Secretária de Admi-
nistração do meu governo;

2. As rendeiras do Morro da Mariana, na 
figura da dona Socorro Reis Galeno, presidente 
da associação das rendeiras;

3. Maria da Inglaterra – compositora, 70 
anos, dois filhos e sete netos, nasceu em Lu-
zilândia, mas reside em Teresina, é analfabeta 
e já compôs mais de 2 mil músicas.

4. Deputadas estaduais Rejane Dias, 
a atual secretária de Saúde Lilian Martins, a 
deputada Flora Isabel, a deputada Margarete 
Coelho (grande advogada na área eleitoral), a 
deputada Liziê Coelho (PTB), deputada Belê 
(Tasmânia) (PSB) e nossa deputada federal 
Iracema Portela (PP). 

5. Minha mãe, dona Terezinha Araújo 
Dias – minhas irmãs Maria Evangelina e Ma-
rilangida

6. A judoca piauiense Sarah Menezes, 
vários títulos, bicampeã mundial de Judô, re-
presentará o Brasil nas Olimpíadas de 2012;

7. A médica piauiense Aldina Barral – 
que desenvolve uma pesquisa de combate 
à leishmaniose, pela Fiocruz de Salvador, e 
ganhou prêmio da revista Cláudia pelo traba-
lho na área.

8. Francisca Trindade / Rosário Bezerra 
(Política)

9. Soraya Castelo Branco (Cantora)
10. Alvina Gameiro / Graça Vilhena (Es-

critora)
11. Amparo Salmito (Médica e cientis-

ta)
12. Lare Sales / Carmem Lúcia / Lorena 

Campelo (Atriz) 
13. Vilma Rocha (Delegacia da mulher)
14. Norma Brandão (Defensoria públi-

ca)
15. Elvira Raulino / Maia Veloso / Cinthia 

Lages / Elizângela Carvalho / Cristiane Sekef 
(Jornalismo)

16. Sônia Terra / Cecília Mendes / Lau-
renice França (Cultura)

17. Dora Parente / Fátima Campos (Ar-
tes plásticas)

18. Estela Rangel / Maria 
Xavier(Educação)

19. Floriza Silva, viúva do ex-governador 
Alberto Silva

Durante a minha gestão no governo do Piauí tra-
balhamos pela valorização da mulher e reconhecimento 
da necessidade de políticas específicas para elas.

Foi criado o Centro de Referência da Mulher Fran-
cisca Trindade, unidade de atendimento especializada 
mantida com recursos do tesouro estadual. 

O Centro de Referência da Mulher Francisca 
Trindade foi implantado a partir de convênio com a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH). A 
unidade vem consolidando uma política estadual de 
gênero, coibindo, juntamente com outras iniciativas, a 
violação dos direitos da mulher. O Centro somou-se à 
rede estadual de enfrentamento à violação dos direi-
tos da mulher e meio de realizar a promoção de seus 
direitos. Centro de Referência da Mulher Francisca 
Trindade fica localizado em Teresina. 

Também criamos a Casa Abrigo para Mulheres 
em Situação de Risco. É um programa de proteção à 
mulher vítima de violência doméstica. Funciona em 
regime de 24 horas e possui caráter sigiloso. 

O público beneficiado com o programa é consti-
tuído por mulheres vítimas de violência e crianças. A 
Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Risco fica 
situada em Teresina. 

A finalidade do programa é proporcionar prote-
ção às mulheres em situação de violência e seus filhos 
menores de idade. O público alvo também é benefi-
ciado pelo programa com atendimento psicosocial e 
encaminhamento a rede de atendimento à mulher em 
situação de violência. 

Criamos o Projeto Acolher, destinado a promover 
a qualificação para os profissionais da rede de atendi-
mento à mulher vítima de violência. 

O projeto tem o objetivo de realizar atividades de 
sensibilização, visando a capacitação dos profissionais 
para a melhoria no exercício cotidiano de atendimen-
to à mulher. 

Objetiva também proporcionar a prática de assis-
tência integrada pelo estímulo à interação dos diver-
sos profissionais da equipe de atendimento à mulher. 
Desenvolveu a capacitação em 25 municípios, bene-
ficiando 875 profissionais. 

Criamos também o Projeto Transformando Vidas 
que tinha como objetivo promover a capacitação de 
mulheres para inserção no mercado de trabalho. 

Sua meta era ampliar as ações de proteção de-
senvolvidas na Casa Abrigo e no Centro de Referência 
da Mulher Francisca Trindade, em Teresina, direcio-
nando para a conquista da autonomia econômica das 
mulheres atendidas. 
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Delegacia da Mulher – Após o ano de 2003, foi 
criada pelo Governo do Estado, a Delegacia de Pro-
teção à Mulher, órgão da Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública. 

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedet) desenvolveu políticas públicas de apoio 
à mulher empreendedora, reunidas na Associação de 
Pequenas Empreendedoras do Estado do Piauí. 

A entidade, com o apoio de órgãos do Governo do 
Estado Secretaria Estadual de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedet), Fundação Cultural do Piauí (Fundac), 
Programa de Desenvolvimento do Artesanato (Prodart), 
vem promovendo o desenvolvimento e incentivando a 
comercialização da produção das mulheres empreen-
dedoras do Piauí. 

As mulheres da Associação de Pequenas Em-
preendedoras do Estado do Piauí atuam nos diversos 
segmentos produtivos como o artesanato, bijuterias, 
confecções, bolsas, sapatos, decoração natalina es-
pecífica, entre outras.

Também desenvolvemos um Programa de Agri-
cultura Familiar específico para as mulheres, com o 
incentivo para a criação de galinhas caipira na área 
rural.

Assentamento rural com titulares mulheres, as-
sentamento das Margaridas.

No quesito das moradias populares, o documen-
to era feito no nome das mulheres, das mães da fa-
mília.

E foi também no meu governo que sancionei a 
Lei da deputada Flora Isabel, que aumentou a licença 
maternidade de 4 para 6 meses no Piauí.

Deixamos pronto o projeto do hospital materno 
infantil, que já foi licitado.

Trabalhamos e continuaremos trabalhando pela 
mulher brasileira, Sr. Presidente. Pela valorização de 
seu trabalho e da sua força. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Será encaminhada a sua declaração com 
relação ao Dia da Mulher, Senador Wellington Dias. V. 
Exª será atendido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso 
à Mesa, que será publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores,durante anos consecutivos venho 
trabalhando aqui dentro do Congresso Nacional e no 
Ministério da Justiça para diminuir a violência e desar-
mar o Brasil. Ora com ações pontuais da polícia, ora 
com projetos de lei e em outras oportunidades cam-

panhas educativas. No ministério da Justiça iniciamos 
o trabalho determinando maior rigor da polícia federal 
na fiscalização de armas ilegais. 

Depois foi feito um recadastramento dos arma-
mentos e também criou-se a indenização para devo-
lução de armas, inclusive as ilegais. Quando deixei o 
Ministério e regressei ao Congresso Nacional, com 
apoio da sociedade e de várias entidades, consegui-
mos aprovar o primeiro referendo popular do Brasil. 
Aquele onde a sociedade – de maneira autônoma e 
livre de pressões – optou por continuar a venda de 
armas no Brasil.

Muitos e assustadores são os estudos e pes-
quisas que comprovam que o crime, em sua grande 
maioria, é praticado com uma arma que, um dia, foi 
legal e acabou nas mãos dos bandidos.

Outro fato sobejamente conhecido é que a ba-
nalização do uso de armas está matando o futuro do 
Brasil. As maiores vítimas continuam sendo, infeliz-
mente, jovens de 15 a 24 anos.

O tema voltou a ocupar espaço na última semana 
com uma nova radiografia de violência no Brasil en-
comendada pelo Ministério da Justiça. Os resultados 
não poderiam provocar outra reação que não a per-
plexidade, o estarrecimento.

O novo mapa da Violência mostra que o aumento 
de homicídios no Brasil, nas últimas décadas vitimou 
principalmente os jovens.

Em 2008 – ano base da pesquisa – a juventude 
entre 15 e 24 anos representava 18,3% da população 
brasileira. Já o número de jovens assassinados – 18.321 
– correspondeu a 36,6% do total de homicídios no país. 
Ou seja, quase 40 por cento das vítimas.

Para nós nordestinos e, infelizmente, para mim 
como alagoano outra conclusão da pesquisa é trágica. 
Houve uma explosão de violência na região nordeste. 
E desta vez nem podemos falar exclusivamente em 
causas sociais.

Enquanto a pobreza diminuiu na região, os ho-
micídios aumentaram 65%, os suicídios, 80% e os 
acidentes de trânsito, 37%.

Na população jovem os índices são ainda piores: 
um crescimento de 49% nos acidentes, 94% nos ho-
micídios e 92% nos suicídios.

Estados como Alagoas e Bahia, que figuravam na 
parte de baixo do ranking da violência, agora pularam 
para as primeiras posições. Em uma década Alagoas 
passou da décima terceira posição para 1º lugar no 
ranking da violência. Foram 60,3 óbitos por grupo de 
100 mil habitantes.

Esta é uma triste e desconfortável posição. Lem-
bro ainda que, quando ministro da Justiça, montei uma 
força tarefa para combater o crime no Estado.
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Aquele foi o único momento em que se verificou a 
redução da violência no Estado de Alagoas. Se outros 
estados, como o Rio de Janeiro, que tinham a violên-
cia como problema crônico, estão conseguindo resul-
tados expressivos os alagoanos também esperam a 
mesma coisa do governo local. Manchetes como está 
prejudicam todos alagoanos. Não queremos mais este 
título vergonhoso.

Os números gerais da pesquisas também impres-
sionam. No ano de 2008, no Brasil foram assassinadas 
50.113 pessoas no Brasil. Um número 5% superior 
ao registrado em 2007. Na década, o aumento foi de 
19,5%. Algo precisa ser feito e isso envolve investi-
mentos e inteligência.

Este Congresso vem modernizando sistemati-
camente a legislação, agravando penas, restringindo 
direitos de presos e acabamos de aprovar a reforma 
o código penal. Mas a violência não é mais caso de 
ausência ou lassidão de Leis. É caso de decisão dos 
governos e de investimentos. Não por outra razão 
tenho uma proposta para vincular temporariamente 
receitas.

O governador Sérgio Cabral, do PMDB, com 
orçamento apertado como os demais, está fazendo 
um excelente trabalho de asfixia ao crime no Rio de 
Janeiro.

Outros estados, como o meu, devem seguir o 
exemplo e enfrentar o crime de maneira enérgica e 
desassombrada. Todos nós sabemos que é necessária 
uma interação entre o governo federal e os executivos 
estaduais que, sozinhos, não conseguirão vencer este 
grave desafio. Precisamos, urgentemente, rediscutir 
a segurança pública no País para, sobretudo, definir 
quais os recursos irão financiar a compra de viaturas, 
a construir novas cadeiras, contratar mais policiais e 
fazer todos os investimentos que o setor está recla-
mando há muito tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, agradecendo a todos os Srs. 
Senadores a boa vontade para com a Presidência e 
lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará 
da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 

que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no 696/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribei-
ro), que dispõe sobre o acesso à informação 
de valor didático por alunos e professores nas 
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de 
2010, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favo-
rável, nos termos da Emenda no 1-CE (Subs-
titutivo), que oferece.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 23 
minutos.)

Atas de Comissões Permanentes

Comissão Temporária, destinada a elaborar um 
Anteprojeto de Reforma Política, instituída pelo Ato 
do Presidente do Senado Federal nº 24, de 2011. 

ATA DA 1ª REUNIÃO 

Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, de instalação, 
realizada em 22 de fevereiro de 2011, às doze horas e 
doze minutos, no Plenário do Senado Federal, sob a 
Presidência do Senador José Sarney e com a partici-
pação das seguintes autoridades: Ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Federal; Deputado Marcos Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados; Michel Temer, 
Vice-Presidente da República e José Eduardo Cardozo, 
Ministro da Justiça. Estiveram presentes os Senhores 
Senadores, membros da Comissão: Francisco Dor-
nelles; Itamar Franco; Fernando Collor; Aécio Neves; 
Roberto Requião; Luiz Henrique; Wellington Dias; Jor-
ge Viana; Demóstenes Torres; Pedro Taques; Antonio 
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 21 horas e 12 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 20ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 2 de março de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Wilson Santiago e das Sras. Vanessa Grazziotin, 
Lídice da Mata, e Marinor Brito.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 

despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 160, DE 2011

Solicita remessa de Projeto de Lei da 
Câmara– nº 55/2007, para apreciação pela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
– CRA 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 214 ‘caput’ c/c art. 255, 

II, c, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro seja remetido o Projeto de Lei da Câmara nº 
55/2007, para apreciação pela Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária– CRA.

Justificação

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº55, de 2007 
(PL nº 2.938, de 2004, na Casa de origem), modifica 
dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins.

Referido PLC tramitou pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania – CCJ e, pela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle – CMA.

No entanto, o PLC nº 55/2007, não passou pelo 
crivo de apreciação da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária– CRA, muito embora traga em seu 
bojo assunto de competência da referida Comissão, 
nos termos regimentais (Regimento Interno do Sena-
do Federal).

Em face da grande relevância do presente Pro-
jeto de Lei e, em razão das competências precípuas 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, 
justifica-se pois, que o mesmo seja encaminhado para 
apreciação na referida Comissão. – Senador Walde-
mir Moka.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 161, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplauso pelos 44 anos da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SU-
FRAMA, ocorrido no dia 28 de fevereiro último, hoje 
mais conhecida como o Pólo Industrial de Manaus – 
PIM, bem como seja transmitida a Superintendência 
da Suframa a referida congratulação.

Justificação

O Pólo Industrial de Manaus foi inicialmente con-
cebido, pelo então, Deputado Federal amazonense 
Francisco Pereira, o Pereirinha, que apresentou o 
Projeto de Lei nº 1.310, em 23 de outubro de 1951, 
na Câmara dos Deputados. Emendado pelo Deputa-
do Maurício Joppert, foi convertido na Lei nº 3.173, de 
6 de junho de 1957, transformando o porto em Zona 
Franca de Manaus. O Decreto nº 47.754, de 2 de fe-
vereiro de 1960 regulamentou sua criação. No entan-
to, o PIM só entra em vigor, efetivamente, a partir de 
28 de fevereiro de 1967, quando é reestruturado pelo 
Decreto-Lei nº 288.

Ao completar 44 anos de existência, a Zona Fran-
ca de Manaus, ostenta progressiva saúde financeira, 
produtiva e empregatícia, representando para o Estado 
do Amazonas a principal e mais lucrativa locomotiva 
industrial.

No ano de 2010, as atividades do PIM resultaram 
em uma arrecadação superior a R$10 bilhões. Seu fa-
turamento foi na ordem de U$35.1 bilhões. E dos 108 
mil trabalhadores, 92,6 mil são funcionários efetivos, 
4,4mil são trabalhadores temporários, 5,4 mil são fun-
cionários terceirizados. As mulheres representam 30% 
da mão de obra. E a partir da geração de emprego e 
renda a preservação da floresta se mantêm na casa 
dos 98%.

Sala das Sessões, 2 de março de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI SENADO N° 72, DE 2011

Altera o art. 18 da Lei n° 8.213, de 24 
de julho de 1991, para ampliar os benefícios 
previdenciários devidos ao aposentado que 
retornar ao trabalho.

Art. 1° O § 2° do artigo 18, da Lei n° 8.213, de 
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 2° O aposentado pelo Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele 
retornar, fará jus aos seguintes benefícios da 
Previdência Social em decorrência do exercício 
dessa atividade: auxílio-doença, salário-família, 
auxílio-acidente, serviço social e reabilitação 
profissional, quando empregado.” (NR)

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

Justificação

O § 2° do art. 18, da Lei n° 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências, em 
sua redação original, assegurava ao aposentado que 
permanecesse ou voltasse ao trabalho o direito aos 
benefícios do auxílio-acidente e ao extinto pecúlio, além 
dos serviços de reabilitação profissional. 

Contudo, a Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 
1997, excluiu o auxílio-acidente do rol de benefícios 
desse segurado. Já o direito ao salário-família foi es-
tendido a esses por meio da Lei n° 9.032, de 28 de 
abril de 1995.

É neste ponto específico, que se configura flagran-
te inconstitucionalidade da Lei n° 9.528, de 1997, ao 
excluir desses trabalhadores, embora aposentados, o 
direito ao auxílio-acidente e a omissão relativa à outros 
benefícios que devem ser elencados (auxílio-doença 
e serviço social).

Tal violação não se coaduna com a idéia de con-
trapartida e de igualdade com os demais trabalhadores 
(princípios, aliás, insculpidos em nossa Carta Magna), 
até porque, mesmo aposentados, esses trabalhadores 
têm seus salários utilizados como base para a incidên-
cia de contribuições sociais. Ademais, em razão dessa 

discriminação arbitrária, contraria frontalmente o valor 
social de seu trabalho e a própria finalidade do siste-
ma de proteção social, que se expressa na cobertura 
das contingências sociais a que eles são expostos em 
razão do retorno ao trabalho.

Deveres iguais, direitos iguais. Este é o princípio 
fundamental das relações humanas, ou seja, todos são 
iguais entre si e todos têm os mesmos deveres e os 
mesmos direitos. Todo aquele que exerce uma ativida-
de remunerada é segurado obrigatório da Previdência 
Social, devendo para com ela contribuir. No caso de 
empregados, contribuem estes e seus empregadores, 
cada um com valores em lei fixados.

Da forma como está a redação do art. 18, § 2°, 
da Lei n° 8.213, de 1991, o segurado aposentado que 
retorna ao trabalho deve recorrer ao Poder Judiciário 
para preservar o direito à igualdade e o reconhecimento 
do valor social de seu trabalho para garantir o recebi-
mento do auxílio-doença ou auxílio-acidente, no caso 
de vir a ser acometido de doença que o afaste de sua 
atividade profissional ou no caso de sofrer um acidente 
que lhe reduza a capacidade laborativa.

Com esta iniciativa, pretende-se dar cumprimento 
efetivo aos princípios constitucionais da isonomia, do 
valor social do trabalho e da solidariedade, bem como 
aperfeiçoar a legislação previdenciária e diminuir o nú-
mero de processos judiciais referentes ao tema.

Por essas razões, pedimos apoio dos nobres 
pares para a aprovação do presente projeto de lei. – 
Senador Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

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

TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo II 
Das Prestações em Geral

Seção I 
Das Espécies de Prestações

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social 
compreende as seguintes prestações, devidas inclu-
sive em razão de eventos decorrentes de acidente do 
trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I – quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
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c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Re-
dação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006)

d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente; 
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994)
II – quanto ao dependente:
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão;
III – quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social; 
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-

acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII 
do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social–RGPS que permanecer em atividade 
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a 
prestação alguma da Previdência Social em decorrência 
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família 
e à reabilitação profissional, quando empregado. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3o O segurado contribuinte individual, que tra-
balhe por conta própria, sem relação de trabalho com 
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que 
contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006)
....................................................................................

LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências.

....................................................................................
LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995.

Dispõe sobre o valor do salário mínimo, 
altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências.

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

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 73, DE 2011

Altera os arts. 1.211-A e 1.211-B da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), e modifica o inciso IV 
e o § 1o ao art. 69-A da Lei no 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da administração 
pública federal, a fim de estabelecer ordem 
cronológica para a solução das demandas, 
além da concessão do benefício da priori-
dade de tramitação do processo judicial 
e administrativo à pessoa que alegar ser 
portadora de doença grave. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 1.211-A e 1.211-B da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1.211-A. Os procedimentos judiciais 
em que figure como parte ou interessado pes-
soa com idade igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos, ou portadora de doença grave, terão 
prioridade na tramitação de todos os atos e 
diligências em qualquer instância; nos demais 
casos, o exame e a decisão em processos e 
procedimentos que se encontrem em igual fase 
obedecerão exclusivamente à ordem cronoló-
gica do ajuizamento.

 ......................................................”(NR)
“Art. 1.211-B. A pessoa interessada na 

obtenção do benefício, mediante simples afir-
mação da sua condição, deverá requerê-lo à 
autoridade judiciária competente para decidir 
o feito, que determinará ao cartório do juízo 
as providências a serem cumpridas. 

 ..............................................................
§ 4o Presume-se portador de doença gra-

ve, até prova em contrário, quem afirmar essa 
condição nos termos do art. 1.211-A deste Có-
digo, sob pena de ser condenado como incurso 
nas sanções da litigância de má-fé.”(NR)

Art. 2o O inciso IV e o § 1º do art. 69-A da Lei no 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 69-A ...............................................
 ..............................................................
IV – pessoa portadora de doença grave;
§ 1o A pessoa interessada na obtenção 

do benefício, mediante simples afirmação da 
sua condição, deverá requerê-lo à autoridade 
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administrativa competente, que determinará 
as providências a serem cumpridas.

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

Art. 3o Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Justificação

A presente proposição tem em mira alijar dos proce-
dimentos cíveis e administrativos a concessão de preferên-
cias graciosas, somente justificadas quando o interessado 
é idoso ou enfermo grave, pois essa hipótese é assegurada 
pela Constituição e pelo Estatuto do Idoso. Nos demais 
casos, as preferências processuais devem ser banidas, 
para que as demandas de mesma natureza obedeçam à 
cronologia de seu ajuizamento. Como deve ser.

Ao se atribuir prioridade de tramitação aos portado-
res de doença grave, no âmbito da administração pública, 
solapando a nomenclatura do texto vigente, que fixou rol 
taxativo de doenças capazes de conceder preferência de 
julgamento aos processos administrativos, ampliará o 
universo dos beneficiários que, em face da sua peculiar 
condição física e mental, não podem aguardar indefini-
damente o desfecho dos processos administrativos. 

Ademais, é preciso conferir harmonia ao siste-
ma processual vigente, no que se respeita à prova da 
doença grave. Realmente, no mesmo passo, quanto à 
concessão do benefício da assistência judiciária gra-
tuita (Lei nº 1.060, de 1950), que livra o requerente de 
juntar prova de sua incapacidade de sustentar os cus-
tos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da 
sua família; é preciso livrar o doente grave da prova da 
sua condição física e mental, de modo a permitir que 
a mera alegação de doença grave outorgue ao supli-
cante preferência de julgamento à sua demanda, sem 
prejuízo da condenação do suplicante nas sanções da 
litigância de má-fé que houver requerido ilegalmente 
prioridade de tramitação do feito. 

Por fim, no que respeita ao comando contido no 
art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe 
sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis, temos a firme convicção de que a oportuni-
dade se afigura própria para fazer prever a incidência 
da vacatio legis sobre o projeto (art. 3º), medida que, 
segundo acreditamos, aperfeiçoará o processo civil e 
administrativo brasileiro, pois conceder-se-á aos órgãos 
judiciais e administrativos prazo razoável para que se 
dela tenha ampla adaptação, quer quanto a nova for-
mulação dos procedimentos internos dos Tribunais, 
quer quanto a ordenação dos trabalhos no âmbito da 
administração pública federal, no que se refere ao cum-
primento dos prazos de andamento dos processos. 

Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares 
para a rápida aprovação desta proposição. – Senador 
Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

Institui o Código de Processo Civil.

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

LIVRO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil 
em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas 
disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos 
pendentes.

Art. 1.211-A. Os procedimentos judiciais em que 
figure como parte ou interessado pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, ou portadora 
de doença grave, terão prioridade de tramitação em 
todas as instâncias. (Redação dada pela Lei nº 12.008, 
de 2009).

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
12.008, de 2009).

Art. 1.211-B. A pessoa interessada na obtenção 
do benefício, juntando prova de sua condição, deve-
rá requerê-lo à autoridade judiciária competente para 
decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as 
providências a serem cumpridas. (Redação dada pela 
Lei nº 12.008, de 2009).

§ 1o Deferida a prioridade, os autos receberão 
identificação própria que evidencie o regime de tramita-
ção prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 
2009).

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 
2009).

Art. 1.211-C. Concedida a prioridade, essa não 
cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se 
em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou com-
panheira, em união estável. (Redação dada pela Lei 
nº 12.008, de 2009).
....................................................................................

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.

Regula o processo administrativo no âm-
bito da Administração Pública Federal

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

CAPÍTULO XVIII 
Das Disposições Finais

Art. 69. Os processos administrativos específicos 
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em 
qualquer órgão ou instância, os procedimentos admi-
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nistrativos em que figure como parte ou interessado: 
(Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

II – pessoa portadora de deficiência, física ou 
mental; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 
2009).

IV – pessoa portadora de tuberculose ativa, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doen-
ça de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou 
outra doença grave, com base em conclusão da me-
dicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 
contraída após o início do processo. (Incluído pela Lei 
nº 12.008, de 2009).

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do bene-
fício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-
lo à autoridade administrativa competente, que deter-
minará as providências a serem cumpridas. (Incluído 
pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão 
identificação própria que evidencie o regime de tramita-
ção prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 
2009).

§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 
2009).
....................................................................................

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950.

Estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados

....................................................................................
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistên-

cia judiciária, mediante simples afirmação, na própria 
petição inicial, de que não está em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado, 
sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada 
pela Lei nº 7.510, de 1986)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, confor-
me determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas 

para a consolidação dos atos normativos que 
menciona.

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

CAPÍTULO II 
Das Técnicas de Elaboração, Redação e  

Alteração das Leis

Seção I 
Da Estruturação das Leis

Art. 3o A lei será estruturada em três partes bá-
sicas:

I – parte preliminar, compreendendo a epígra-
fe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e 
a indicação do âmbito de aplicação das disposições 
normativas;

II – parte normativa, compreendendo o texto das 
normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 
matéria regulada;

III – parte final, compreendendo as disposições 
pertinentes às medidas necessárias à implementação 
das normas de conteúdo substantivo, às disposições 
transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 
cláusula de revogação, quando couber.
....................................................................................

Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma 
expressa e de modo a contemplar prazo razoável para 
que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a 
cláusula “entra em vigor na data de sua publicação” 
para as leis de pequena repercussão.

§ 1o A contagem do prazo para entrada em vigor 
das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á 
com a inclusão da data da publicação e do último dia 
do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à 
sua consumação integral. (Parágrafo incluído pela Lei 
Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§ 2o As leis que estabeleçam período de vacân-
cia deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor 
após decorridos (o número de) dias de sua publicação 
oficial’ .(Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 
107, de 26.4.2001)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 74, DE 2011

Acrescenta alínea c ao inciso VII do 
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, e alínea c ao inciso VII do art. 11 da 
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para incluir 
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o artesão como segurado especial da Pre-
vidência Social.

O congresso nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se alínea c ao inciso VII do art. 

12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, renomeando-
se a atual alínea c como d, com nova redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
VII  .........................................................
 ..............................................................
c) artesão; e
d) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 anos de idade ou a este equi-
parado, do segurado de que tratam as alíneas 
a, b e c deste inciso, que, comprovadamente, 
trabalhem com o grupo familiar respectivo.

. ................................................... .(NR)”
Art. 2° Acrescente-se alínea c ao inciso 

VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, renomeando-se a atual alínea c como 
d, com nova redação:

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
VII  .........................................................
 ..............................................................
c) artesão; e
d) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 anos de idade ou a este equi-
parado, do segurado de que tratam as alíneas 
a, b e c deste inciso, que, comprovadamente, 
trabalhem com o grupo familiar respectivo.

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

Art. 3° Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a sua publicação.

Justificação

Pela legislação previdenciária em vigor, quem 
trabalha com artesanato inclui-se na categoria “contri-
buinte individual” (pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de natureza urbana, com 
fins lucrativos ou não, nos termos da alínea h do inci-
so V, do artigo 12, da Lei nº 8.212, de julho de 1991). 
Assim, o artesão deve contribuir com base na com 
alíquota de onze por cento, caso contribua sobre o sa-
lário mínimo e opte pelo benefício mínimo, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. Se o salário-de-contribuição for maior a alíquota 
é de vinte por cento.

Por sua vez, a contribuição do segurado espe-
cial corresponde, pela legislação atual, ao percentual 
de 2,6% incidente sobre o valor bruto da comerciali-
zação da produção. Nossa proposta prevê a mesma 

modalidade de contribuição para os artesãos. Dessa 
forma, eles podem contribuir com base em sua pro-
dutividade para fazer jus ao benefício previdenciário 
mínimo. Podem, também, complementar a contribui-
ção como segurados facultativos para ampliar o valor 
da aposentadoria.

Atualmente são considerados segurados espe-
ciais da Previdência Social: o produtor, o parceiro, o 
meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e 
o assemelhado, que exerçam essas atividades indivi-
dualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus 
respectivos cônjuges ou companheiras e filhos maio-
res de dezesseis anos ou a eles equiparados, desde 
que trabalhem, comprovadamente, com o grupo fami-
liar respectivo.

Este projeto de lei visa dar maior eficácia ao prin-
cipio da eqüidade na forma de participação no custeio 
da Seguridade Social, na medida em que coloca o ar-
tesão como segurado especial da Previdência Social. 
Tal princípio prega que o Estado e toda a sociedade 
deveriam participar, de forma direta ou indireta, do fi-
nanciamento do sistema de Seguridade Social. Além 
disto, a eqüidade na participação do custeio determi-
na que, ao eleger a forma como isso vai ocorrer, o le-
gislador ordinário deve estabelecer padrões justos e 
razoáveis para todos os participantes.

No caso dos artesãos essa justiça previdenciá-
ria inexiste. Para ilustrar a situação, cito o exemplo da 
Associação de Artesãos de Coqueiro, situado no vale 
do Jequitinhonha, Minas Gerais, onde a renda média 
de cada artesão era de R$ 831 (oitocentos e trinta e 
um reais) no ano de 2005, segundo dados do Serviço 
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE. Porém, a renda obtida com essa atividade 
varia muito, e segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, a renda média de um 
artesão brasileiro não é nenhuma fortuna: apenas um 
salário mínimo e meio. 

É justo, então, cobrar 11% (onze por cento), ou 
mesmo 20%, (vinte por cento) de contribuição previ-
denciária de pessoas que ganham pouco mais do que 
um salário mínimo? Em nosso entendimento, não é. 
Principalmente se levarmos em conta que é preciso 
estimular a formalização do trabalho e a inclusão pre-
videnciária.

Este é um dos objetivos deste projeto de lei, na 
medida em que a Constituição da República exige que, 
no custeio da previdência, haja participação eqüitati-
va. Isto é, como corolário de justiça redistributiva cada 
um contribui dentro das suas possibilidades. Estima-
se que existam hoje no Brasil, oito milhões e meio de 
pessoas que dependem do artesanato para sobreviver, 
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sendo que a comercialização de produtos artesanais 
é responsável por cerca de 2,8% (dois vírgula oito por 
cento) do Produto Interno Bruto (PIB) e movimenta, 
anualmente, R$ 28 bilhões.

Com a aprovação da presente proposição, ha-
verá incentivo para que toda a categoria dos artesãos 
passe a contribuir com a Previdência Social, diminuin-
do o grande número de profissionais que atuam na 
informalidade, fortalecendo o sistema e diminuindo o 
déficit previdenciário.

Por tais razões, peço a apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do presente projeto de lei. – Senador 
Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e dá 
outras providências

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

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

TÍTULO VI  
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

INTRODUÇÃO 

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

CAPÍTULO I  
Dos Contribuintes 

Seção I  
Dos Segurados 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdên-
cia Social as seguintes pessoas físicas: 
....................................................................................

V – como contribuinte individual: (Redação dada 
pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucra-
tivos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................

VII – como segurado especial: a pessoa física re-
sidente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime 
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros a título de mútua colaboração, na condição 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, pos-
suidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore ativi-
dade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos 
fiscais; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça 
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

b) pescador artesanal ou a este assemelhado, 
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 
de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior 
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, 
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 
que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências

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

TÍTULO III 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo I 
Dos Beneficiários

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

Seção I 
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 
Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada 
pela Lei nº 8.647, de 1993)
....................................................................................

VII – como segurado especial: a pessoa física re-
sidente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime 
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, pos-
suidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
comodatário ou arrendatário rurais, que explore ativi-
dade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos 
fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça 
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dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 
faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 
vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior 
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, 
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 
que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
....................................................................................  
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei 
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; 
e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

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

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 75, DE 2011 (Complementar) 

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a respon-
sabilidade na gestão fiscal e dá outras provi-
dências, para autorizar a renegociação de 
contratos de operação de crédito de longo 
prazo, entre entes da federação, nos termos 
que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 35.  ................................................  
§ 3º Excetuam-se da vedação a que se 

refere o caput as operações relativas a rene-
gociação de contratos com prazo de duração 
igual ou superior a vinte anos, contados da data 
inicial de sua vigência, firmados entre entes 
da Federação anteriormente à promulgação 

desta Lei, desde que cumpridas as seguintes 
condições: 

I – a renegociação tenha por objetivo 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato; 

II – seja previamente autorizada pelo 
Senado Federal. (NR)” 

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

(*) Republicado por omissão de texto

Justificação 

Há uma década a União refinanciou dívidas dos 
Estados (Lei nº 9.496, de 1997 e Medida Provisória 
2.192, de 2001) e Municípios (Medida Provisória nº 
2.185-35, de 2001). Como é sabido, no momento inicial 
tal refinanciamento representou forte alívio financeiro 
aos Estados e Municípios, pois os retirou de um pro-
cesso de rolagem diária da dívida junto aos bancos, 
além de ter sido oferecido um subsídio pela União sob 
a forma de desconto no saldo total da dívida. 

Porém, duas características dos contratos de 
refinanciamento têm onerado excessivamente os Es-
tados e Municípios: a indexação da dívida pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna e taxas de 
juros fixas entre 6% e 9% ao ano. 

O IGP-DI tem apresentado variação muito supe-
rior à do índice utilizado pelo Banco Central no sistema 
de meta de inflação (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA). 

Apenas em 2003, 2005 e 2009 o IGP-DI variou 
abaixo do IPCA. Nos demais anos de vigência dos con-
tratos de refinanciamento das dívidas, o crescimento do 
IGP-DI foi muito mais intenso. No período 1997-2010 
o IGP-DI acumulou uma inflação de 229%, enquanto 
o IPCA cresceu bem menos: 134%. 

Acrescente-se a isso os juros reais entre 6% e 
9% ao ano, que eram razoáveis à época da renego-
ciação, mas hoje se afiguram elevados, e o resultado 
é um custo excessivo da dívida para os Estados e 
Municípios. 

Há, portanto, a necessidade de se renegociar tais 
contratos, com vistas a se restabelecer o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

É natural que contratos de longo prazo, com con-
dições financeiras fixas (não atreladas a variações no 
cenário econômico) se tornem desequilibrados em eco-
nomias ainda instáveis como a brasileira, muito sujeitas 
a fortes oscilações nos índices de inflação, na taxa de 
juros real e na taxa de crescimento econômico. 
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Há, contudo, um entrave na legislação federal à 
renegociação desses 

contratos. A Lei Complementar nº 101, de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) 

estipula em seu art. 35 que: 
Art. 35 É vedada a realização de operação de cré-

dito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente. (Grifo nosso) 

Esse dispositivo tem por objetivo desestimular 
prática comum no passado, em que Governadores e 
Prefeitos tinham incentivos a se endividar, na expec-
tativa de que em algum momento a União assumiria 
suas dívidas em uma operação de socorro. Para evitar 
esse estímulo, proibiu-se qualquer tipo de refinancia-
mento de dívida entre entes federados. 

O refinanciamento de dívidas do período 1997-
2001 foi feito com a idéia de ser o último socorro finan-
ceiro dessa natureza. A ele foi agregado um programa 
de ajuste fiscal em que Estados e Municípios que não 
cumprissem metas de ajuste seriam penalizados. 

Ocorre que, de acordo com sua redação, ficou 
vedada, inclusive, a revisão de parâmetros do refi-
nanciamento das dívidas estaduais ou municipais. 
Qualquer repactuação de prazos, taxas, indexadores 
ou condições do contrato constituirá uma “novação” 
ou “refinanciamento” da dívida, o que não é permitido 
pela LRF. 

Parece que a Lei acabou ficando excessivamen-
te rígida, não permitindo a necessária repactuação de 
contratos de longo prazo que, em função de alterações 
substanciais em variáveis-chave da economia (taxa 
de juros e inflação), tenham se tornado prejudiciais a 
uma das partes. 

Nossa sugestão é a introdução de um disposi-
tivo que abra exceção à regra do art. 35 no caso de 
contratos de financiamento entre os entes, celebrados 
antes da promulgação da lei, com prazo de duração 
superior a 20 anos (os contratos entre União, Estados 
e Municípios têm prazo de trinta anos), em caso de 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Note-se que se está apenas autorizando as par-
tes do contrato a, em comum acordo, renegociá-lo. 
Não se poderia obrigar a realização da repactuação, 
visto que os contratos em questão constituem atos 
jurídicos perfeitos, que não podem ser prejudicados 
pela lei, como reza o art. 5º, inciso XXXVI da Consti-
tuição Federal. 

Um importante óbice a esse tipo de repactuação 
vem da preocupação de que a redução do estoque da 

dívida de Estados e Municípios leve a um pagamento 
menor das prestações mensais da dívida. Isso liberaria 
os governos subnacionais para ampliar seu gasto, o 
que redundaria em queda do superávit primário desses 
entes e, conseqüentemente, do superávit primário do 
setor público consolidado. 

Representaria, então, uma deterioração da política 
fiscal, com possíveis impactos inflacionários. 

Contudo, União, Estados e Municípios podem 
renegociar os contratos da dívida de modo a manter 
relativamente estáveis os valores atualmente pagos a 
título de amortização e juros mensais (ou não reduzi-
los excessivamente). Para isso bastaria, por exemplo, 
reduzir o prazo de quitação da dívida ou elevar o mon-
tante máximo de comprometimento da receita estadu-
al com o pagamento da dívida.Certamente estão ao 
alcance de entendimento soluções intermediárias que 
acomodariam um parcial aumento da disponibilidade 
financeira de Estados e Municípios com uma redução 
não significativa de seu superávit primário. 

Acredito, pois, que a aprovação deste Projeto de 
Lei do Senado – Complementar trará solução positiva 
tanto para a União quanto para Estados e Municípios, 
combinando o necessário reequilíbrio econômico-finan-
ceiro dos contratos com uma postura fiscal responsável 
e focada na estabilidade econômica de longo prazo. 

Por esse motivo, peço o apoio de meus ilustres pa-
res à presente iniciativa. – Senador Ricardo Ferraço .

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

O Presidente Da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º
 

Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição. ... 

Art. 35. É vedada a realização de opera-
ção de crédito entre um ente da Federação, 
diretamente ou por intermédio de fundo, au-
tarquia, fundação ou empresa estatal depen-
dente, e outro, inclusive suas entidades da 
administração indireta, ainda que sob a forma 
de novação, refinanciamento ou postergação 
de dívida contraída anteriormente. 
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§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o 
as operações entre instituição financeira estatal e 

outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a: 

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas 
correntes; II – refinanciar dívidas não contraídas junto 
à própria instituição concedente. § 2º O disposto no 
não impede Estados e Municípios de comprar títulos 
da dívida da União como aplicação de suas disponi-
bilidades.

(À Comissão de Assuntos Econômicos) 

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 76, DE 2011

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, para isentar do imposto de 
renda da pessoa física os rendimentos pro-
venientes de aposentadoria e pensão pagos 
pelo Regime Geral da Previdência Social, a 
partir do mês em que o contribuinte com-
pletar sessenta anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-

bro de 1988, passa a vigorar acrescido do inciso XXIII, 
com a seguinte redação:

“Art. 6º ...................................................
 ..............................................................
XXIII – os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, pagos pelo Regime 
Geral da Previdência Social, a partir do mês 
em que o contribuinte completar 60 (sessenta) 
anos de idade, não se lhes aplicando o dis-
posto no inciso XV deste artigo.

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

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará 
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta, bem 
como incluirá a renúncia mencionada nas propostas 
orçamentárias dos exercícios seguintes.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei só produzi-
rá efeito a partir do primeiro dia do exercício financeiro 
imediatamente posterior àquele em que for implemen-
tado o disposto no art. 2º.

(*) Republicado em 3 de março de 2011 para correção do despacho.

Justificação

A saudável política de recuperação do salário mí-
nimo vem sendo aplicada há pelo menos quinze anos, 
produzindo efeitos benéficos no quadro de distribuição 
da renda nacional, além de dinamizar o mercado de 
consumo, contribuindo para as altas taxas de cres-
cimento econômico que o País tem experimentado. 
Hoje, já se fala de uma formidável massa estimada em 
torno de trinta milhões de pessoas que ascenderam 
à classe média.

No entanto, essa política acabou por vitimar outro 
grande contingente de pessoas, que são os aposen-
tados e pensionistas do Regime Geral de Previdência 
Social, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), cujo benefício inicial superava o salá-
rio mínimo. 

Como o reajuste anual do salário mínimo tem sido 
sistematicamente maior que o dos benefícios da Previ-
dência, o valor relativo das aposentadorias e pensões 
vem sendo achatado ano a ano. Hoje, nada menos 
que 69% dos benefícios já estão nivelados pelo piso. 
Mantida essa tendência, em poucos anos TODOS eles 
estarão valorados, no piso, pelo salário mínimo.

Uma comparação entre os reajustes do salário 
mínimo e dos benefícios da Previdência Social, abran-
gendo todo o período do Plano Real (1994 a 2011) re-
vela que, ante uma evolução de 249,84% do INPC, os 
benefícios foram reajustados em 345,23% – aumento 
real de 27,27%. Entretanto, no mesmo período, o sa-
lário mínimo teve reajuste total de 671,43%, ou seja, 
aumento real de 120,51%.

Ainda que possam ser brandidos argumentos 
técnicos de diversas ordens, geralmente ligados à ad-
ministração das finanças públicas, esse fenômeno é 
causa de grande desconforto social, beirando à revol-
ta, ante a grande sensação de injustiça que permeia 
a massa de aposentados e pensionistas.

Na mente dos beneficiários está nítido que, em 
sua vida laboral ativa, sempre contribuíram com base 
em um número determinado de salários mínimos, sen-
do absolutamente justo, agora, receber os benefícios 
medidos na mesma proporção.

O objetivo deste projeto é o de contribuir para 
minimizar a perda dos aposentados e pensionistas do 
Regime Geral de Previdência Social, oferecendo-lhes 
uma pequena compensação pela diferença de critério 
no reajuste de seus benefícios, em relação ao salário 
mínimo. – Senadora Ana Amélia.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Seção II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º – A lei que instituir o plano plurianual estabe-

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º – A lei de diretrizes orçamentárias compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercí-
cio financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplica-
ção das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º – O Poder Executivo publicará, até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária.

§ 4º – Os planos e programas nacionais, regio-
nais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º – A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangen-
do todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acom-
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

§ 7º – Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, 
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, 
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades 
inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º – A lei orçamentária anual não conterá dis-
positivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.

§ 9º – Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

O Presidente Da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1o do art. 4o;

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;

III – conterá reserva de contingência, cuja forma 
de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atende-
rão, constarão da lei orçamentária anual.
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§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional.

§ 3o A atualização monetária do principal da dí-
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va-
riação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ili-
mitada.

§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-
posto no § 1o do art. 167 da Constituição.

§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 
assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7o (VETADO)
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária.(Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.

Vide texto compilado

Altera a legislação do imposto de renda 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os se-
guinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

I – a alimentação, o transporte e os uniformes ou 
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuita-
mente pelo empregador a seus empregados, ou a dife-
rença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

II – as diárias destinadas, exclusivamente, ao 
pagamento de despesas de alimentação e pousada, 
por serviço eventual realizado em município diferente 
do da sede de trabalho;

III – o valor locativo do prédio construído, quando 
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamen-
te para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro 
grau;

IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
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V – a indenização e o aviso prévio pagos por des-
pedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite 
garantido por lei, bem como o montante recebido pelos 
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, 
referente aos depósitos, juros e correção monetária 
creditados em contas vinculadas, nos termos da le-
gislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

VI – o montante dos depósitos, juros, correção 
monetária e quotas-partes creditados em contas in-
dividuais pelo Programa de Integração Social e pelo 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público;

VII – os seguros recebidos de entidades de pre-
vidência privada decorrentes de morte ou invalidez 
permanente do participante. (Redação dada pela Lei 
nº 9.250, de 1995)

VIII – as contribuições pagas pelos empregado-
res relativas a programas de previdência privada em 
favor de seus empregados e dirigentes;

IX – os valores resgatados dos Planos de Pou-
pança e Investimento – PAIT, de que trata o Decreto-Lei 
nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente 
à parcela correspondente às contribuições efetuadas 
pelo participante;

X – as contribuições empresariais a Plano de 
Poupança e Investimento – PAIT, a que se refere o art. 
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro 
de 1986;

XI – o pecúlio recebido pelos aposentados que 
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime pre-
videnciário, quando dela se afastarem, e pelos traba-
lhadores que ingressarem nesse regime após com-
pletarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus 
dependentes, após sua morte, nos termos do art. 1º 
da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;

XII – as pensões e os proventos concedidos de 
acordo com os Decretos-Leis, nºs 8.794 e 8.795, de 
23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agos-
to de 1955, eart. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 
1963, em decorrência de reforma ou falecimento de 
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;

XIII – capital das apólices de seguro ou pecúlio 
pago por morte do segurado, bem como os prêmios 
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no 
de renúncia do contrato;

XIV – os proventos de aposentadoria ou refor-
ma motivada por acidente em serviço e os percebidos 
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkin-
son, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída depois da aposentado-
ria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 
2004)

XV – os rendimentos provenientes de aposen-
tadoria e pensão, de transferência para a reserva re-
munerada ou de reforma pagos pela Previdência So-
cial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito 
público interno ou por entidade de previdência priva-
da, a partir do mês em que o contribuinte completar 
65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da 
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal 
do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e ses-
senta e nove centavos), por mês, para o ano-calendário 
de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois 
reais e oitenta e um centavos), por mês, para o ano-
calendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 
2007)

c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro 
reais e cinqüenta e nove centavos), por mês, para o 
ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e quinze centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2010; (Incluído pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

XVI – o valor dos bens adquiridos por doação 
ou herança;

XVII – os valores decorrentes de aumento de 
capital:

a) mediante a incorporação de reservas ou lu-
cros que tenham sido tributados na forma do art. 36 
desta Lei;

b) efetuado com observância do disposto no art. 
63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, 
relativamente aos lucros apurados em períodos-base 
encerrados anteriormente à vigência desta Lei;

XVIII – a correção monetária de investimentos, 
calculada aos mesmos índices aprovados para os 
Bônus do Tesouro Nacional – BTN, e desde que seu 
pagamento ou crédito ocorra em intervalos não infe-
riores a trinta dias; (Redação dada pela Lei nº 7.799, 
de 1989)

XIX – a diferença entre o valor de aplicação e 
o de resgate de quotas de fundos de aplicações de 
curto prazo;
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XX – ajuda de custo destinada a atender às des-
pesas com transporte, frete e locomoção do benefi-
ciado e seus familiares, em caso de remoção de um 
município para outro, sujeita à comprovação posterior 
pelo contribuinte.

XXI – os valores recebidos a título de pensão 
quando o beneficiário desse rendimento for portador 
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, 
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com 
base em conclusão da medicina especializada, mesmo 
que a doença tenha sido contraída após a concessão 
da pensão.(Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide 
Lei 9.250, de 1995)

XXII – os valores pagos em espécie pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito 
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal 
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela 
Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos).

Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do ca-
put deste artigo não se aplica aos prêmios recebidos 
por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços, 
no âmbito dos referidos programas. (Incluído pela Lei 
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(À Comissão de Assuntos Sociais e, pos-
teriormente, à Comissão de Assuntos Econô-
micos, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 77, DE 2011

Dispõe sobre cooperação federativa 
no âmbito da saúde pública e o programa 
de cooperação federativa denominado For-
ça Nacional de Saúde Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Disciplina as regras gerais de organiza-

ção e funcionamento da administração pública federal, 
para desenvolvimento do programa de cooperação 
federativa denominado Força Nacional de Saúde Pú-
blica, para atuação em situações de emergências e 
de agravamento de casos de saúde, em qualquer re-
gião do País, ao qual poderão voluntariamente aderir 
os entes federativos interessados, por meio de atos 
formais específicos.

Parágrafo único: A Força Nacional de Saúde Pú-
blica será formada por servidores civis dos entes fede-
rados da área de saúde e militares especializados e 
treinados em atendimento às vítimas de desastres.

Art. 2º A União poderá firmar convênio com os 
Estados e o Distrito Federal para executar atividades 
de serviços imprescindíveis à preservação da saúde 
pública.

Art. 3º A cooperação federativa de que trata o art. 
2º desta Lei, compreende operações conjuntas, trans-
ferências de recursos e desenvolvimento de atividades 
de capacitação e qualificação de profissionais, no âm-
bito da Força Nacional de Saúde Pública.

Parágrafo único – As atividades de cooperação 
federativa têm caráter consensual e serão desenvolvi-
das sob a coordenação conjunta da União e do Ente 
convenente.

Art. 4º Os ajustes celebrados na forma do art. 2º 
desta Lei deverão conter, essencialmente:

I – identificação do objeto;
II – identificação de metas;
III – definição das etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do objeto; e
VII – especificação do aporte de recursos, quan-

do for o caso.

Art. 5º A União, por intermédio do Ministério da 
Saúde, poderá colocar à disposição dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em caráter emer-
gencial e provisório, servidores públicos federais, ocu-
pantes de cargos congêneres e de formação técnica 
compatível, para execução do convênio de cooperação 
federativa de que trata esta Lei, sem ônus.

Art. 6º As atividades de cooperação federativa, 
no âmbito da Força Nacional de Saúde Pública, serão 
desempenhadas por militares e servidores civis dos 
entes federados que celebrarem convênio, na forma 
do art. 2º desta Lei.

Art.7º Os servidores civis e militares dos Estados 
e do Distrito Federal que participarem de atividades 
desenvolvidas em decorrência de convênio de coope-
ração de que trata esta Lei farão jus ao recebimento 
de diária a ser paga na forma prevista em Lei.

Parágrafo único: A diária de que trata o caput 
deste artigo será concedida aos servidores, enquanto 
mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional 
de Saúde Pública em razão de deslocamento da sede 
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional e, não será computada para efeito de 
adicional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário, 
nem integrará os salários, remunerações, subsídios, 
proventos ou pensões, inclusive alimentícias.

Art. 8º A cargo do Ministério da Saúde será man-
tido atualizado cadastro nacional de profissionais de 
saúde treinados de modo padronizados segundo os 
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preceitos internacionais de atendimento às vítimas 
de desastres.

Art. 9º O servidor civil ou militar vitimado durante 
as atividades de cooperação federativa de que trata 
esta Lei, em ação operacional conjunta com a Força 
Nacional de Saúde Pública, farão jus, no caso de inva-
lidez incapacitante para o trabalho, à indenização no 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e seus depen-
dentes, ao mesmo valor, no caso de morte.

Parágrafo único. A indenização de que trata o 
caput deste artigo correrá à conta do Fundo Nacional 
de Saúde.

Art. 10. As indenizações previstas nesta Lei não 
excluem outros direitos e vantagens previstos em le-
gislação específica.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de Lei tem como objetivo pri-
mordial criar a Força Nacional de Saúde Pública com o 
escopo de, em situações emergenciais e de catástrofes, 
ocorridas em qualquer parte do nosso País, propiciar 
mobilização de recursos materiais e de um contingente 
de profissionais qualificados e treinados, para atuação 
eficiente em defesa da saúde pública.

Considerando-se, que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e economias que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, conforme o art.196 CF/88;

Considerando-se, que são de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser fei-
ta diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado, de acordo 
com o art.197 da Carta Política;

Considerando-se, que as ações e serviços pú-
blicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, orga-
nizado de acordo com as diretrizes elencadas no art. 
198 da constituição, com as redações dadas pelas 
Emendas Constitucionais nºs 29 de 2000; 51 de 2006; 
e 63 de 2010;

Considerando o disposto no art. 241 da Carta 
Magna, com redação dada pela Emenda constitucional 
nº 19, de 1998, que permite a União firmar convênio 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
para executar atividades e serviços imprescindíveis , 
bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoa e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.

Com espeque nas disposições constitucionais 
mencionadas e, levando-se em conta que no Estado 
Democrático de Direito, a saúde representa um pilar 
fundamental em prol da dignidade da pessoa humana 
e da qualidade de vida de toda a coletividade, neste 
prisma tem-se pois, a suma importância da criação da 
Força Nacional de Saúde Pública. 

Com a criação da Força Nacional de Saúde Pú-
blica, em caso de emergência e de situações catas-
tróficas causadores de danos à saúde pública, poderá 
haver maior agilidade na mobilização e convocação de 
recursos materiais e humanos de atendimento médi-
co-hospitalar, farmacêutico e laboratorial em qualquer 
parte do País.

A Força Nacional de Saúde Pública será for-
mada por servidores civis e militares da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, atuando em situações 
de emergência e de calamidade que afetem a saúde 
pública em qualquer região do País, por meio de um 
contingente de profissionais da área de saúde devida-
mente treinados para atuar em situações preventivas 
e emergenciais.

Em face da grande relevância do presente projeto 
de Lei em prol da saúde pública do nosso país, conto 
com a sensibilidade dos nobres Pares e conclamo-os 
à sua aprovação. – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscaliza-
ção e controle, devendo sua execução ser feita direta-
mente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.

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:

I – descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;

379ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



05676 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

II – atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;

III – participação da comunidade.
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, 

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi-
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – no caso da União, na forma definida nos ter-
mos da lei complementar prevista no § 3º; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas 
que forem transferidas aos respectivos Municípios; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, 
o produto da arrecadação dos impostos a que se refe-
re o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 
e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo 
menos a cada cinco anos, estabelecerá:(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municípios, objetivando a progressi-
va redução das disparidades regionais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III – as normas de fiscalização, avaliação e con-
trole das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

IV – as normas de cálculo do montante a ser apli-
cado pela União.(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saú-
de poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e complexi-
dade de suas atribuições e requisitos específicos para 

sua atuação. .(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o 
piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os 
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de comba-
te às endemias, competindo à União, nos termos da 
lei, prestar assistência financeira complementar aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o 
cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regula-
mento

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 
41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o ser-
vidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às en-
demias poderá perder o cargo em caso de descumpri-
mento dos requisitos específicos, fixados em lei, para 
o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 51, de 2006)
....................................................................................

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à conti-
nuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 29, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000

Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 
da Constituição Federal e acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, para assegurar os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006

Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 
da Constituição Federal.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 63, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010

Altera o § 5º do art. 198 da Constituição 
Federal para dispor sobre piso salarial profis-
sional nacional e diretrizes para os Planos de 
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Carreira de agentes comunitários de saúde e 
de agentes de combate às endemias.

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

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo 
à última a decisão terminativa 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 78, DE 2011 

Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outu-
bro de 1989, que “dispõe sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Porta-
dora de Deficiência, institui a tutela juris-
dicional de interesses coletivos ou difu-
sos dessas pessoas, disciplina a atuação 
do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências”, e a Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000, que “estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobili-
dade reduzida, e dá outras providências”, 
para dispor sobre o direito à moradia das 
pessoas com deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos 
cabe assegurar às pessoas portadoras de de-
ficiência ou com mobilidade reduzida o pleno 
exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, à moradia, 
ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à infância e à maternidade, e de ou-
tros que, decorrentes da Constituição e das 
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social 
e econômico.

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

VI – na área de habitação:
a) direito a moradia digna, no seio da 

família ou em instituição de atendimento, re-
servado o atendimento por entidade de longa 
permanência aos casos de inexistência de 
grupo familiar ou de abandono;

b) prioridade na aquisição ou locação de 
moradia em programas habitacionais de inte-
resse social financiados ou subsidiados com 
recursos públicos ou geridos pelo poder pú-
blico, assegurada a reserva, em cada projeto, 

de três por cento das unidades habitacionais, 
devidamente adaptadas, preferencialmente 
localizadas no piso térreo, para atendimento à 
pessoa com deficiência, vedada a concessão 
desse direito ao mesmo beneficiário por mais 
de uma vez.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, passa a vigorar acrescida do seguinte disposi-
tivo:

“Art. 12-A. As pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida terão prioridade nos 
procedimentos de distribuição e aquisição dos 
apartamentos térreos localizados nos conjun-
tos habitacionais de interesse social.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição pretende conferir efetivida-
de a dois importantes comandos constitucionais, quais 
sejam: o que estabelece o direito social à moradia, fixa-
do no art. 6º da Lei Maior, e o que institui, no art. 203, 
IV, o direito das pessoas com deficiência à “promoção 
de sua integração à vida comunitária”.

O acesso à moradia digna, direito de todos, tem 
sua relevância evidenciada no caso das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, para as quais 
a precariedade das condições habitacionais acentua a 
dificuldade de sua necessária integração social.

A moradia em locais inadequados, como as en-
costas de morros, os terrenos alagadiços e outras áreas 
comumente ocupadas pelas populações excluídas, cir-
cunstância penosa para todos, torna-se especialmen-
te danosa para os que dependem de uma cadeira de 
rodas e de outros auxílios para a sua locomoção.

O princípio da igualdade dos direitos implica o 
tratamento desigual dos desiguais. Nesse sentido, 
incumbe ao legislador assegurar eficácia às normas 
constitucionais que determinam a proteção especial 
das pessoas com deficiência, que, segundo o IBGE, 
representam 14,5% da população brasileira.

Alguns passos vêm sendo dados nessa direção, a 
exemplo da edição da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 
de deficiência, sua integração social, sobre a Coorde-
nadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disci-
plina a atuação do Ministério Público, define crimes, e 
dá outras providências”, e da Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
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das pessoas portadoras de deficiência ou com mobi-
lidade reduzida, e dá outras providências”.

A lei ora proposta, ao regrar a implementação do 
direito à moradia das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, tem o sentido de aprimorar essas 
duas normas, que passariam a tratar do direito social 
à moradia, inscrito na Constituição Federal por força 
da Emenda Constitucional nº 26, de 15 de fevereiro 
de 2000. Com esse propósito, determina-se em favor 
desse grupo populacional a reserva, nos programas 
habitacionais de interesse social, de 3% das unidades, 
devidamente adaptadas, preferencialmente localizadas 
no piso térreo, vedada a concessão desse direito ao 
mesmo beneficiário por mais de uma vez.

Em face de sua relevância social, estamos cer-
tos de que a presente iniciativa merecerá o apoio dos 
membros do Congresso Nacional. – Senadora Ange-
la Portela.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

Regulamento

Dispõe sobre o apoio às pessoas porta-
doras de deficiência, sua integração social, so-
bre a Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, 
institui a tutela jurisdicional de interesses co-
letivos ou difusos dessas pessoas, disciplina 
a atuação do Ministério Público, define crimes, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que 
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua 
efetiva integração social, nos termos desta Lei.

§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, se-
rão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do res-
peito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e 
outros, indicados na Constituição ou justificados pelos 
princípios gerais de direito.

§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pesso-
as portadoras de deficiência as ações governamentais 
necessárias ao seu cumprimento e das demais dispo-
sições constitucionais e legais que lhes concernem, 
afastadas as discriminações e os preconceitos de qual-
quer espécie, e entendida a matéria como obrigação 
nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe as-
segurar às pessoas portadoras de deficiência o ple-
no exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à materni-
dade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput 
deste artigo, os órgãos e entidades da administração 
direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 
competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I – na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educa-

ção Especial como modalidade educativa que abranja 
a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, 
a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, 
com currículos, etapas e exigências de diplomação 
próprios;

b) a inserção, no referido sistema educacional, 
das escolas especiais, privadas e públicas;

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação 
Especial em estabelecimento público de ensino;

d) o oferecimento obrigatório de programas de 
Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais estejam interna-
dos, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educan-
dos portadores de deficiência;

e) o acesso de alunos portadores de deficiên-
cia aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas 
de estudo;

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas 
portadoras de deficiência capazes de se integrarem 
no sistema regular de ensino;

II – na área da saúde:
a) a promoção de ações preventivas, como as re-

ferentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento 
genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto 
e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à 
identificação e ao controle da gestante e do feto de 
alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo 
e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de 
outras doenças causadoras de deficiência;

b) o desenvolvimento de programas especiais de 
prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de 
tratamento adequado a suas vítimas;

c) a criação de uma rede de serviços especiali-
zados em reabilitação e habilitação;
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d) a garantia de acesso das pessoas portadoras 
de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos 
e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob 
normas técnicas e padrões de conduta apropriados;

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde 
ao deficiente grave não internado;

f) o desenvolvimento de programas de saúde 
voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que 
lhes ensejem a integração social;

III – na área da formação profissional e do tra-
balho:

a) o apoio governamental à formação profissio-
nal, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, 
inclusive aos cursos regulares voltados à formação 
profissional;

b) o empenho do Poder Público quanto ao sur-
gimento e à manutenção de empregos, inclusive de 
tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 
deficiência que não tenham acesso aos empregos 
comuns;

c) a promoção de ações eficazes que propiciem 
a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas 
portadoras de deficiência;

d) a adoção de legislação específica que disci-
pline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado, e que regu-
lamente a organização de oficinas e congêneres inte-
gradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, 
das pessoas portadoras de deficiência;

IV – na área de recursos humanos:
a) a formação de professores de nível médio 

para a Educação Especial, de técnicos de nível mé-
dio especializados na habilitação e reabilitação, e de 
instrutores para formação profissional;

b) a formação e qualificação de recursos humanos 
que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de 
nível superior, atendam à demanda e às necessidades 
reais das pessoas portadoras de deficiências;

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico em todas as áreas do conhecimento rela-
cionadas com a pessoa portadora de deficiência;

V – na área das edificações:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que 

garantam a funcionalidade das edificações e vias pú-
blicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas 
portadoras de deficiência, permitam o acesso destas 
a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.

Art. 3º As ações civis públicas destinadas à pro-
teção de interesses coletivos ou difusos das pessoas 
portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo 
Ministério Público, pela União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal; por associação constituída há mais de 
1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia mista que 
inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 
das pessoas portadoras de deficiência.

§ 1º Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias.

§ 2º As certidões e informações a que se refere 
o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 
15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respecti-
vos requerimentos, e só poderão se utilizadas para a 
instrução da ação civil.

§ 3º Somente nos casos em que o interesse pú-
blico, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá 
ser negada certidão ou informação.

§ 4º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, 
a ação poderá ser proposta desacompanhada das cer-
tidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após 
apreciar os motivos do indeferimento, e, salvo quando 
se tratar de razão de segurança nacional, requisitar 
umas e outras; feita a requisição, o processo correrá 
em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em 
julgado da sentença.

§ 5º Fica facultado aos demais legitimados ativos 
habilitarem-se como litisconsortes nas ações propos-
tas por qualquer deles.

§ 6º Em caso de desistência ou abandono da 
ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a ti-
tularidade ativa.

Art. 4º A sentença terá eficácia de coisa julgada 
oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a 
ação julgada improcedente por deficiência de prova, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova.

§ 1º A sentença que concluir pela carência ou 
pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal.

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas con-
tra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 
recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Minis-
tério Público.

Art. 5º O Ministério Público intervirá obrigatoria-
mente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em 
que se discutam interesses relacionados à deficiência 
das pessoas.

Art. 6º O Ministério Público poderá instaurar, sob 
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qual-
quer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, 
certidões, informações, exame ou perícias, no prazo 
que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis.
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§ 1º Esgotadas as diligências, caso se convença 
o órgão do Ministério Público da inexistência de ele-
mentos para a propositura de ação civil, promoverá 
fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, 
ou das peças informativas. Neste caso, deverá reme-
ter a reexame os autos ou as respectivas peças, em 3 
(três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, 
que os examinará, deliberando a respeito, conforme 
dispuser seu Regimento.

§ 2º Se a promoção do arquivamento for refor-
mada, o Conselho Superior do Ministério Público de-
signará desde logo outro órgão do Ministério Público 
para o ajuizamento da ação.

Art. 7º Aplicam-se à ação civil pública prevista 
nesta Lei, no que couber, os dispositivos da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 
1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:

I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar 
ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de alu-
no em estabelecimento de ensino de qualquer curso 
ou grau, público ou privado, por motivos derivados da 
deficiência que porta;

II – obstar, sem justa causa, o acesso de alguém 
a qualquer cargo público, por motivos derivados de 
sua deficiência;

III – negar, sem justa causa, a alguém, por motivos 
derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho;

IV – recusar, retardar ou dificultar internação ou 
deixar de prestar assistência médico-hospitalar e am-
bulatorial, quando possível, à pessoa portadora de 
deficiência;

V – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem 
justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude esta Lei;

VI – recusar, retardar ou omitir dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta 
Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 9º A Administração Pública Federal conferirá 
aos assuntos relativos às pessoas portadoras de de-
ficiência tratamento prioritário e apropriado, para que 
lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de 
seus direitos individuais e sociais, bem como sua com-
pleta integração social.

§ 1º Os assuntos a que alude este artigo serão 
objeto de ação, coordenada e integrada, dos órgãos 
da Administração Pública Federal, e incluir-se-ão em 
Política Nacional para Integração da Pessoa Porta-
dora de Deficiência, na qual estejam compreendidos 
planos, programas e projetos sujeitos a prazos e ob-
jetivos determinados.

§ 2º Ter-se-ão como integrantes da Administra-
ção Pública Federal, para os fins desta Lei, além dos 

órgãos públicos, das autarquias, das empresas públi-
cas e sociedades de economia mista, as respectivas 
subsidiárias e as fundações públicas.

Art. 10. A coordenação, superior dos assuntos, 
ações governamentais e medidas, referentes às pes-
soas portadoras de deficiência, incumbirá a órgão 
subordinado à Presidência da República, dotado de 
autonomia administrativa e financeira, ao qual serão 
destinados recursos orçamentários específicos.

Parágrafo único. A autoridade encarregada da co-
ordenação superior mencionada no caput deste artigo 
caberá, principalmente, propor ao Presidente da Repú-
blica a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, seus planos, programas e 
projetos e cumprir as instruções superiores que lhes 
digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos 
da Administração Pública Federal.

Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, 
ações governamentais e medidas, referentes a pessoas 
portadoras de deficiência, incumbirá à Coordenadoria 
Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência (Cor-
de), órgão autônomo do Ministério da Ação Social, ao 
qual serão destinados recursos orçamentários especí-
ficos. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, 
ações governamentais e medidas referentes a pes-
soas portadoras de deficiência caberá à Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
437, de 2008).

Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, 
ações governamentais e medidas, referentes a pessoas 
portadoras de deficiência, incumbirá à Coordenadoria 
Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência (Cor-
de), órgão autônomo do Ministério da Ação Social, ao 
qual serão destinados recursos orçamentários especí-
ficos. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, 
ações governamentais e medidas referentes a pessoas 
portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
(Redação dada pela Lei nº 11.958, de 2009)

Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este 
artigo caberá formular a Política Nacional para a In-
tegração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus 
planos, programas e projetos e cumprir as instruções 
superiores que lhes digam respeito, com a cooperação 
dos demais órgãos públicos. (Redação dada pela Lei 
nº 8.028, de 1990)

Art. 11. Fica reestruturada, como órgão autônomo, 
nos termos do artigo anterior, a Coordenadoria Nacio-
nal, para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
– Corde. (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
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§ 1º (Vetado).
§ 2º O Coordenador contará com 3 (três) Co-

ordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de 
Programas e 8 (oito) Assessores, nomeados em co-
missão, sob indicação do titular da Corde.

§ 3º A Corde terá, também, servidores titulares 
de Funções de Assessoramento Superior (FAS) e ou-
tros requisitados a órgão e entidades da Administra-
ção Federal.

§ 4º A Corde poderá contratar, por tempo ou ta-
refa determinados, especialistas para atender neces-
sidade temporária de excepcional interesse público.
(Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)

Art. 12. Compete à Corde:
I – coordenar as ações governamentais e medidas 

que se refiram às pessoas portadoras de deficiência;
II – elaborar os planos, programas e projetos 

subsumidos na Política Nacional para a Integração de 
Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as 
providências necessárias a sua completa implantação 
e seu adequado desenvolvimento, inclusive as perti-
nentes a recursos e as de caráter legislativo;

III – acompanhar e orientar a execução, pela Ad-
ministração Pública Federal, dos planos, programas e 
projetos mencionados no inciso anterior;

IV – manifestar-se sobre a adequação à Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes 
da liberação dos recursos respectivos;

V – manter, com os Estados, Municípios, Territó-
rios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações 
destinadas à integração social das pessoas portado-
ras de deficiência;

VI – provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam 
objeto da ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe 
os elementos de convicção;

VII – emitir opinião sobre os acordos, contra-
tos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;

VIII – promover e incentivar a divulgação e o de-
bate das questões concernentes à pessoa portadora de 
deficiência, visando à conscientização da sociedade.

Parágrafo único. Na elaboração dos planos, pro-
gramas e projetos a seu cargo, deverá a Corde re-
colher, sempre que possível, a opinião das pessoas 
e entidades interessadas, bem como considerar a 
necessidade de efetivo apoio aos entes particulares 
voltados para a integração social das pessoas porta-
doras de deficiência.

Art. 13. A Corde contará com o assessoramento 
de órgão colegiado, o Conselho Consultivo da Coorde-
nadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001)

§ 1º A composição e o funcionamento do Conse-
lho Consultivo da Corde serão disciplinados em ato do 
Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho representan-
tes de órgãos e de organizações ligados aos assuntos 
pertinentes à pessoa portadora de deficiência, bem 
como representante do Ministério Público Federal.

§ 2º Compete ao Conselho Consultivo:
I – opinar sobre o desenvolvimento da Política 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;

II – apresentar sugestões para o encaminhamen-
to dessa política;

III – responder a consultas formuladas pela Cor-
de.

§ 3º O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinaria-
mente 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamen-
te, por iniciativa de 1/3 (um terço) de seus membros, 
mediante manifestação escrita, com antecedência de 
10 (dez) dias, e deliberará por maioria de votos dos 
conselheiros presentes.

§ 4º Os integrantes do Conselho não percebe-
rão qualquer vantagem pecuniária, salvo as de seus 
cargos de origem, sendo considerados de relevância 
pública os seus serviços.

§ 5º As despesas de locomoção e hospedagem 
dos conselheiros, quando necessárias, serão assegu-
radas pela Corde.

Art. 14. (Vetado).
Art. 15. Para atendimento e fiel cumprimento do 

que dispõe esta Lei, será reestruturada a Secretaria de 
Educação Especial do Ministério da Educação, e serão 
instituídos, no Ministério do Trabalho, no Ministério da 
Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência 
Social, órgão encarregados da coordenação setorial 
dos assuntos concernentes às pessoas portadoras 
de deficiência.

Art. 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 (ses-
senta) dias posteriores à vigência desta Lei, as pro-
vidências necessárias à reestruturação e ao regular 
funcionamento da Corde, como aquelas decorrentes 
do artigo anterior.

Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 
1990, e nos subseqüentes, questões concernentes à 
problemática da pessoa portadora de deficiência, ob-
jetivando o conhecimento atualizado do número de 
pessoas portadoras de deficiência no País.

Art. 18. Os órgãos federais desenvolverão, no pra-
zo de 12 (doze) meses contado da publicação desta 
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Lei, as ações necessárias à efetiva implantação das 
medidas indicadas no art. 2º desta Lei.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1989; 168º da Inde-

pendência e 101º da República. Senador José Sarney. 
– João Batista de Abreu 

* Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.10.1989

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, cabendo à última a 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 79, DE 2011

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 para instituir o abono anual para 
os beneficiários do benefício da prestação 
continuada pago pela assistência social.

O Congressso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o abono anual para os be-

neficiários do benefício da prestação continuada pago 
pela assistência social.

Art. 2º A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 20-A:

“Art. 20-A. É devido abono anual ao be-
neficiário de prestação continuada da assistên-
cia social que tenha recebido esse benefício 
durante o ano.

Parágrafo único. O abono anual será cal-
culado, no que couber, da mesma forma que a 
Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo 
como base o valor da renda mensal do benefí-
cio do mês de dezembro de cada ano.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir da previsão da 
dotação específica na lei orçamentária anual.

Justificação

A presente proposição busca criar um abono 
anual aos cidadãos que recebem o benefício de pres-
tação continuada de que tratam o art. 203, inciso V 
da Constituição Federal e art. 20 da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS – nº 8.742/93).

O benefício de prestação continuada é a garan-
tia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem tê-la pro-
vida por sua família. Trata-se de um benefício mensal 
de trato continuado, que é devido mensal e sucessi-

vamente, não podendo ser acumulada com qualquer 
espécie de benefício da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistência médica.

É bom lembrar que há uma série de regras para 
que o cidadão possa receber o benefício da prestação 
continuada, tais como: a) a pessoa ser portadora de 
deficiência ou idosa com 65 (sessenta e cinco) anos 
ou mais; b) que comprove não possuir meios de pro-
ver a própria manutenção e nem de tê-la provida por 
sua família; c) para efeito de concessão do benefício, 
a pessoa portadora de deficiência é aquela incapa-
citada para a vida independente e para o trabalho; 
d) considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário mínimo; e) o benefício não pode 
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo o da assistência médica; f) a concessão do be-
nefício está sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social – INSS; g) a renda 
familiar mensal deverá ser declarada; h) o benefício 
de prestação continuada é revisto a cada 2 (dois) 
anos para avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem e i) o pagamento do benefí-
cio cessa no momento em que forem superadas as 
condições que lhe dão origem, ou em caso de morte 
do beneficiário.

Inicialmente, a denominação empregada para 
o benefício em comento era “amparo previdenciário” 
(Lei nº 6.179/74). Depois, passou a ser utilizada a de-
nominação “renda mensal vitalícia”, sendo que o art. 
139 da Lei nº 8.213 assim se expressou. Ocorre que 
tal benefício é parte integrante da chamada Assistên-
cia Social, inserida na Constituição Federal (arts. 203 
e 204) e LOAS.

A Assistência Social é um conceito composto 
que se refere, historicamente, à provisão gratuita e, 
portanto, não-contributiva de bens e serviços indispen-
sáveis à subsistência de grupos humanos submetidos 
à situação de pobreza.

Como forma de provisão social básica, a Assis-
tência Social assumiu em nosso País conotação e sta-
tus formal que a diferencia da filantropia e da benefi-
cência, não obstante continuar identificada à pobreza. 
Isso porque, para além do ato de fazer o bem movido 
e governado pelo impulso subjetivo de reparar conse-
qüências econômicas desfavoráveis aos mais pobres, 
a Assistência Social passou a ser um direito de cida-
dania social, uma política pública e um componente 
da Seguridade Social. 
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O termo “seguridade social” na Constituição Fede-
ral é oriundo do conceito empregado na Inglaterra pelo 
“Relatório Beveridge”, nos anos 40, o qual se refere a 
um conjunto de medidas instituídas por lei para man-
ter todos os cidadãos acima de um umbral sociológico 
considerado mínimo, em todas as eventualidades que 
venham a afetar a sua capacidade de subsistência ou 
de sua família, ou seja, apesar de voltada para os po-
bres, funciona como uma rede de segurança que os 
impediria de viver abaixo do mínimo tolerável.

Portanto, a criação do abono aqui proposto – si-
milar ao décimo terceiro salário e destinado aos que 
recebem o benefício da prestação continuada – é con-
tribuir para a definição desse mínimo social aceitável, 
de modo a permitir a manutenção dos indivíduos aci-
ma desse patamar. 

A Assistência Social encontra-se intimamente 
ligada ao desenvolvimento de políticas públicas que 
reclamam ativa intervenção do Estado, daí ser regi-
da pelo critério básico da desvinculação da provisão 
social da lógica do mercado. A prática da Assistência 
Social, além de ser gratuita e não-contributiva, não 
funciona como mercadoria, no sentido de gerar lucro 
para quem a desenvolve. Assim, a Assistência Social 
não é uma mera caridade, mas deriva dos direitos do 
beneficiário.

Ocorre que é costume todo o trabalhador, inclu-
sive o sem vínculo formal de emprego, buscar uma 
complementação em seus rendimentos no período 
das festas de final de ano. A “gratificação de Natal” 
tornou-se uma “regra”, seja para o atendimento aos 
interesses comerciais, seja para perfeita adequação 
do costume à respectiva festividade cultural, tanto que 
essa gratificação, em nossa sociedade, é paga a qua-
se todos os trabalhadores e a todos os que recebem 
benefícios da previdência social. É bom lembrar que 
a legislação vigente garante o pagamento do abono 
anual ao segurado ou ao dependente que, durante o 
ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposen-
tadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 

Diante do exposto, verifica-se que a existência 
do benefício da prestação continuada e a criação do 
abono, ora proposto, visa estabelecer uma providência 
legal e legítima que livre o cidadão pobre da incerteza 
do amanhã. No caso, à luta contra as adversidades so-
ciais da era contemporânea, quais sejam, enfermidades, 
desagregação familiar, abandono, etc., enormemente 
agravado na época das boas festas, justificam moral-
mente o presente Projeto, ao qual conto com apoio de 
meus pares. – Senador Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Seção IV 
Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infân-
cia, à adolescência e à velhice;

II – o amparo às crianças e adolescentes ca-
rentes;

III – a promoção da integração ao mercado de 
trabalho;

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas por-
tadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária;

V – a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à pró-
pria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei.

Art. 204. As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, 
além de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa, ca-
bendo a coordenação e as normas gerais à esfera fe-
deral e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como 
a entidades beneficentes e de assistência social;

II – participação da população, por meio de orga-
nizações representativas, na formulação das políticas 
e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclu-
são e promoção social até cinco décimos por cento de 
sua receita tributária líquida, vedada a aplicação des-
ses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I – despesas com pessoal e encargos sociais; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

II – serviço da dívida; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III – qualquer outra despesa corrente não vincu-
lada diretamente aos investimentos ou ações apoia-
dos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
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LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.

Dispõe sobre a organização da Assistên-
cia Social e dá outras providências.

CAPÍTULO IV 
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e 

dos Projetos de Assistência Social

Seção I 
Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a ga-
rantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais 
e que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, enten-
de-se como família o conjunto de pessoas elencadas no 
art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde 
que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei 
nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a 
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada 
para a vida independente e para o trabalho.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manu-
tenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 
(um quarto) do salário mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode 
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo 
o da assistência médica.

§ 5º A situação de internado não prejudica o direito 
do idoso ou do portador de deficiência ao benefício.

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita a 
exame médico pericial e laudo realizados pelos servi-
ços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 
30.11.1998) (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no mu-
nicípio de residência do beneficiário, fica assegurado, 
na forma prevista em regulamento, o seu encaminha-
mento ao município mais próximo que contar com tal 
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o 
deverá ser declarada pelo requerente ou seu represen-
tante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.
(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

Art. 21. O benefício de prestação continuada 
deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação 
da continuidade das condições que lhe deram origem. 
(Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momen-
to em que forem superadas as condições referidas no 
caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se cons-
tatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

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

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício n° 5/2011 –  Presidência/CCJ

Brasília, 2 de março de 2011

Assunto: fixação de composição e designação de mem-
bros da Subcomissão Temporária criada para análise 
do PRS n° 96, de 2009.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que com base no 

disposto no artigo 89, IV, do Regimento Interno des-
ta Casa, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
obedecendo a proporcionalidade partidária, fixei a 
composição da Subcomissão Temporária criada para 
análise do PRS n° 96, de 2009 que “Altera o Regula-
mento Administrativo do Senado Federal, instituído pela 
Resolução n° 58, de 1972, e posteriores modificações” 
em 5 (cinco) membros titulares, designando os seus 
componentes na forma que se segue:

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT, PR, PDT, PSB, PCdoB e PRB)

Eduardo Suplicy

Bloco Parlamentar  
(PMDB, PP, PSC, PMN e PV)

Vital do Rego Ricardo Ferraço

Bloco Parlamentar  
(PSDB, DEM)

Cicero Lucena
Aproveito a oportunidade para renovar protestos 

de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira, 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência designa o Senador Randolfe Ro-
drigues, como membro titular, para integrar a Comissão 
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, 
em vaga destinada ao Partido Socialismo e Liberdade, 
de conformidade com o Ofício SF/GSMB nº 0065/2011, 
da Liderança do PSOL, no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

Ofício SF/GSMB nº 0065/2011

Brasília, DF, 2 de março de 2011

Assunto: Indicação Comissão Permanente Mudanças 
Climáticas

Senhor Presidente,
Como líder do Partido Socialismo e Liberdade – 

PSOL, tenho a satisfação de indicar o Senador Ran-
dolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, para compor a 
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climá-
ticas, na vaga destinada ao nosso partido.

Atenciosamente, – Senadora Marinor Brito, Lí-
der do PSOL.

Mensagem nº 14, de 2011-CN A Presidência rece-
beu da Senhora Presidente da República a Mensagem nº 
14, de 2011-CN, (nº 48/2011, na origem), que encaminha 
ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da 
Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Ava-
liação de Receitas e Despesas Primárias de 2011. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 3 de março do corrente.

É a seguinte a mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-

tituição que passo a ler.

É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes nos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Srª Presidente, pela ordem.

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

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

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

Nós temos dezenove inscritos como oradores e, 
agora, a Senadora Vanessa pede sua inscrição para 
uma comunicação inadiável.

Eu também me inscrevo, Srª Cláudia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, pela ordem. 
Peço minha inscrição, em terceiro lugar, para uma 

comunicação inadiável. Se não for chamado como ora-
dor inscrito, entro para fazer uma comunicação inadi-
ável. Estou no artigo 17.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Inscrito também o terceiro orador para uma 
comunicação inadiável: o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Concedo a palavra ao Senador Armando 
Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minhas pri-
meiras palavras, ao assumir o mandato de Senador 
por Pernambuco, são de agradecimento ao povo de 
meu Estado, que me distinguiu com seu voto e sua 
confiança. 

Pretendo aqui honrá-lo, ciente da magnitude do 
papel que meu Estado natal cumpre na história do Bra-
sil, sempre na vanguarda das lutas pela emancipação 
e expansão das liberdades democráticas. 

É de Pernambuco, afinal, que surgem os primeiros 
sinais de afirmação da identidade nacional: a Batalha 
dos Guararapes, no século XVII, quando um exército 
de nativos expulsou o invasor holandês; e os dois gri-
tos republicanos pioneiros: a Revolução de 1817 e a 
Confederação do Equador, em 1824. 

Em ambos, a defesa heróica da liberdade e da 
soberania, simbolizada na figura de líder e de mártir de 
Frei Caneca. Também o abolicionismo, uma das causas 

fundamentais do século XIX, teve no pernambucano 
Joaquim Nabuco sua principal expressão. 

Por aí se vê que o compromisso primeiro dos 
pernambucanos é com a liberdade. A democracia está 
no nosso DNA. 

E essa vocação se confirma ao longo do tempo 
pela ação seminal de intelectuais e artistas, como Oli-
veira Lima, Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Barbo-
sa Lima Sobrinho, João Cabral de Melo Neto, Nélson 
Rodrigues e tantos outros, que ajudaram a plasmar 
o pensamento nacional. Citando-os, sinto o peso da 
responsabilidade de representar um Estado com tal 
densidade histórica, cultural e política. 

Não posso deixar de mencionar que a política 
sempre esteve no meu sangue. Pelo lado materno, 
meu avô, Agamenon Magalhães, projetou-se nacio-
nalmente a partir da Revolução de 1930. 

Foi Deputado Federal, Ministro de Estado nas 
pastas do Trabalho e da Justiça, governou Pernam-
buco por dez anos na condição de interventor e de 
governador eleito e ainda, como intelectual, produziu 
os clássicos O Nordeste Brasileiro e O Estado e a Re-
alidade Contemporânea. 

Meu pai, Armando Monteiro Filho, foi Deputado 
Federal em dois mandatos, Ministro da Agricultura no 
governo parlamentarista do saudoso Tancredo Neves 
e do Presidente João Goulart e um dos fundadores do 
MDB, na resistência ao regime militar de 1964. 

Tenho ainda a compreensão das responsabili-
dades que assumo em face do nível e da qualidade 
da representação político-parlamentar que historica-
mente Pernambuco ofereceu ao País, através de no-
tável elenco de nomes, independentemente de origem 
política e filiação ideológica, tais como: Caio de Lima 
Cavalcanti, Barbosa Lima Sobrinho, Miguel Arraes, Cid 
Sampaio, Nilo Coelho, Egidio Ferreira Lima, Fernando 
Lyra, Marcus Freire e tantos outros.

Cabe-me lembrar ainda algumas destacadas fi-
guras que se ausentaram recentemente do Parlamen-
to e o faço através de dois ilustres homens públicos: 
Roberto Magalhães e Marco Maciel.

A missão que me cabe, pois, é imensa: honrar 
essa memória – do Estado e da família.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Pernam-
buco vive um ciclo vigoroso de desenvolvimento, re-
tomando sua força no espaço regional. Nos últimos 
anos, o Estado cresceu a taxas robustas, acima da 
média nacional.

Vivenciamos uma espécie de renascimento eco-
nômico e político, que é o amálgama do novo sentimento 
de confiança social. As profundas transformações em 
marcha estão amparadas por novo modelo de gestão 
pública, fruto da competente visão e dinamismo do 
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Governador Eduardo Campos, que é hoje referência 
no País. Não poderia deixar de fazer uma menção 
especial também à ação decisiva do ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que teve papel fundamental 
nesse processo.

Foi nesse contexto que se deu a minha eleição 
e não abdicarei do compromisso de ser, no Senado, 
uma voz firme desse Estado, apoiando a condução de 
importantes projetos que ajudem a consolidar o cres-
cimento da economia local, facilitando e ampliando o 
acesso às necessárias fontes de financiamento.

Há uma verdadeira reconfiguração da estrutu-
ra produtiva local. A região do porto de Suape e seu 
entorno recebe uma refinaria de petróleo, um pólo 
petroquímico, uma siderúrgica, uma montadora de 
automóveis, além da nascente indústria naval, capita-
neada pelo Estaleiro Atlântico Sul, já em operação e 
que produz petroleiros de grande porte. Apenas a fá-
brica da Fiat e a refinaria representam mais de R$30 
bilhões em investimentos.

No interior de Pernambuco, temos a implantação 
de importante pólo farmacoquímico, além de grandes 
obras de infraestrutura que têm grande rebatimento 
no nosso território, como a transposição do Rio São 
Francisco e a Ferrovia Transnordestina. O sistema vi-
ário se expande.

Foram gerados 250 mil empregos nos últimos 
quatro anos.

O programa Pacto pela Vida – referência nacio-
nal na área de segurança pública – é um novo alento 
na busca da paz social. Criado em 2007, o programa 
reduziu em mais de 26% a violência no Estado.

Todas essas ações impactam positivamente a 
atração de investimentos. O que ocorre em Pernam-
buco – e em outros Estados da região –demonstra que 
o Nordeste há muito dispensa tratamento paternalista 
e o velho discurso de comiseração. O Nordeste não é 
parte do problema, mas parte da solução do País.

É meu compromisso também propugnar por um 
novo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, 
que, a partir de novos paradigmas, assegure no futu-
ro um modelo de inserção cada vez mais dinâmico e 
integrador.

Vamos avaliar as questões regionais com base 
em uma política moderna. Sou um obstinado defensor 
das ideias e dos argumentos. E não tenho dúvidas de 
que este Plenário, formado por tão qualificados repre-
sentantes de nossa sociedade, é o cenário para um 
debate maduro e de alto nível.

Nobres Colegas, chego ao Senado com a de-
terminação de defender uma agenda fundamental: a 
da Cidadania. Mas a cidadania entendida nas suas 
dimensões irrecusáveis: a política e a econômica. Es-

sas dimensões se entrelaçam, já que o atendimento 
do cidadão – finalidade da ação política – só será al-
cançado num cenário de prosperidade econômica e 
de crescente inclusão social.

A prosperidade econômica depende de uma ci-
dadania participativa e consciente, que, por sua vez, 
depende do atendimento a questões vitais ainda pen-
dentes, como educação, saúde, mobilidade urbana e 
segurança pública, para citar apenas as mais impor-
tantes.

Há avanços, sem dúvida, mas ainda insuficientes. 
Vejamos a educação. O ensino básico está universali-
zado, mas carece de excelência. O Brasil figura ainda 
em posição secundária nas avaliações de desempenho 
dos órgãos internacionais especializados.

Do ensino médio à universidade, nosso sistema 
educacional desconsidera as demandas do mercado 
de trabalho, o que evidencia a necessidade de maior 
estímulo à educação profissional, de modo a permitir 
que o aluno escolha o caminho mais apropriado ao 
seu perfil.

Louvo, por isso, a iniciativa da Presidente Dilma 
Rousseff de anunciar, como uma de suas primeiras 
medidas, a criação do Programa Nacional de Acesso 
à Escola Técnica, o Pronatec.

Será, sem dúvida, um passo importante no sentido 
de aproximar as instituições de ensino do mercado de 
trabalho. É preciso que as instituições de nível superior 
façam o mesmo, adequando seus conteúdos progra-
máticos aos requisitos da sociedade do conhecimento. 
Precisamos aprofundar essa discussão, que pretendo 
levar à Comissão de Educação desta Casa.

É preciso estimular a interação universidade-
empresa, qualificar e valorizar os professores, ela-
borar políticas de Estado com a participação de toda 
a sociedade. Esse é um ponto central da Agenda da 
Cidadania, que aqui defenderei.

Os demais temas – saúde, segurança, mobilidade 
urbana –, sem prejuízo das políticas públicas específi-
cas de que carecem, serão beneficiários dos avanços 
que se estabelecerem na educação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP. Fazendo soar a campainha.) – Mais cinco minutos, 
Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Peço 
a tolerância da Mesa, da Presidência. 

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Sena-
dor Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Por favor. 

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Se 
possível, um aparte.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Concedo o aparte com muita satisfação ao meu com-
panheiro, o nobre Líder Humberto Costa.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Estava 
lá no meu gabinete quando vi que V. Exª iniciou esse 
seu pronunciamento de apresentação aqui no Senado 
Federal. Eu não poderia, na condição não somente de 
pernambucano, mas de seu companheiro de chapa na 
eleição de 2010 e, acima de tudo, como admirador do 
trabalho político, das posições, da competência que V. 
Exª sempre demonstrou seja na condição de líder em-
presarial, seja na condição de Deputado Federal, que 
o foi por vários mandatos, deixar de manifestar aqui 
não somente o nosso respeito, a nossa solidariedade, 
mas, acima de tudo, a nossa expectativa e a certeza de 
que, no exercício do mandato parlamentar de Senador, 
V. Exª não somente honrará a mais legítima história 
do nosso Estado, mas com certeza também o papel 
fundamental que haverá de exercer como integrante 
do nosso Governo, como integrante da Bancada de 
Apoio ao Governo Dilma e, para isso, conte conosco. 
Nossa expectativa é de podermos, juntos, construir 
esse caminho. Muito obrigado.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Muito obrigado, meu companheiro Senador Humber-
to Costa. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos 
um momento especial e fecundo no Brasil. Os funda-
mentos da economia se fortaleceram. A soma de fatores 
conjunturais favorece o crescimento econômico: temos 
democracia consolidada, relativa estabilidade de pre-
ços, crescente participação e influência na economia 
global, mercado consumidor em expansão, capacidade 
já demonstrada de rápida resposta à demanda mun-
dial por alimentos e energia, além de ampla oferta de 
oportunidade de investimentos em infraestrutura.

Os números estão aí, tanto no campo econômi-
co quanto no social, que registra a ascensão de 28 
milhões de brasileiros à classe média e a criação de 
nada menos que 15 milhões de empregos com cartei-
ra assinada. O Brasil prosperou, não há dúvida. Mas 
ainda há muito o que fazer.

Há cerca de quase duas décadas, aprendemos 
a valorizar a continuidade do esforço estabilizador em-
preendido por governos de diferentes orientações par-
tidárias. Esse é um ativo que não permite retrocessos, 
mas não é suficiente para o crescimento do País.

Crescer em bases sustentáveis, condizentes com 
a potencialidade e com as necessidades da sociedade, 
esbarra em um grande obstáculo: as macrorreformas 
inconclusas.

As distorções verificadas na expansão dos be-
nefícios previdenciários, o tamanho e a qualidade da 

tributação, os conflitos federativos constituem um so-
matório de empecilhos ao processo de crescimento 
sustentável.

Sem a realização de reformas institucionais – es-
pecialmente a tributária, a previdenciária e a política – o 
Brasil deverá continuar registrando taxas oscilantes de 
crescimento, quase sempre inferiores às das demais 
economias emergentes.

As reformas tributária e previdenciária são fato-
res essenciais para resolver questões criticas, como 
o desequilíbrio fiscal e o aumento da carga tributária, 
que explicam o baixo crescimento da economia brasi-
leira nos últimos 20 anos. 

A reforma política, por sua vez, é fundamental 
para ampliar a qualidade da governabilidade e da de-
mocracia. Acrescentaria ainda a modernização da le-
gislação trabalhista, indispensável para a adaptação 
das relações do trabalho aos avanços tecnológicos e 
à nova configuração do mercado mundial.

Precisamos de um novo sistema tributário, mais 
racional e menos complexo, que não onere as expor-
tações e os investimentos, que desonere a folha de 
pagamentos, que amplie a base de contribuintes... 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Eu 
peço tolerância a V. Exª, porque o aparte me honrou 
muito. E solicito à Mesa que me conceda essa com-
pensação.

Que amplie a base de contribuintes e a conse-
quente redução de alíquotas; que elimine a cumulativi-
dade e que harmonize e discipline a caótica legislação 
do ICMS; que promova a desoneração da produção e 
a almejada isonomia competitiva com os concorrentes 
internacionais.

Necessitamos, enfim, de um sistema que impeça 
a predatória guerra fiscal, de nefastos reflexos para os 
Estados mais fracos. Há hoje, felizmente, mais con-
senso nesse debate e estamos mais maduros para 
encontrar soluções, afastando modelos exóticos e in-
genuamente simplificadores. Essa não era a realidade 
de dez anos atrás.

No caso da Previdência, o déficit registrado tem 
sido um dos motivos para a perda da capacidade de 
investimento do setor público. Essa situação tende a 
piorar, considerando o processo de transição... 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – ... 
demográfica no Brasil e a expectativa de que se ace-
lere nas próximas décadas.

O desenho dos planos de benefícios se tornará 
cada vez mais incompatível com a dinâmica popula-
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cional e o desequilíbrio atuarial do Regime Geral de 
Previdência se acentuará.

A reforma da Previdência tem uma forte rela-
ção de interdependência com as reformas tributárias 
e fiscal. 

É nesse ambiente que se insere a discussão sobre 
o Estado brasileiro. A prioridade do País é a questão 
fiscal, que passa, necessariamente, por uma maior efi-
ciência do Estado. Ela é a chave para alterar a perver-
sa equação de juros altos e do câmbio valorizado, que 
desequilibra a política macroeconômica atual.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Armando Monteiro, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Por 
favor, nobre colega, Senador Jorge Viana.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Se-
nador Armando Monteiro, não poderia deixar de fazer 
um registro do quanto esta Casa ganha com a sua 
chegada. V. Exª deu uma contribuição extraordinária 
ao País como parlamentar, como bem disse meu Lí-
der, o Senador Humberto Costa, e também como líder 
empresarial, presidindo a CNI, andando por este País, 
animando o setor produtivo, discutindo os problemas 
e apontando soluções. E como eu sei que o tempo de 
V. Exª já é pequeno para encerrar o seu pronuncia-
mento, eu queria apenas me associar nas teses que 
V. Exª levanta, da necessidade de o País olhar para o 
seu interior, para o Nordeste, para a Amazônia. Vi com 
satisfação o seu reconhecimento do que o Governo do 
Presidente Lula fez, inclusive a colaboração que deu 
para que V. Exª tivesse a oportunidade de ser um dos 
Senadores da República.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – É 
verdade.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Isso é um 
gesto nobre, o reconhecimento. Queria, por fim, agra-
decendo o privilégio deste aparte, dizer a V. Exª que, 
se o Brasil chegou ao Centro-Oeste com Juscelino, o 
Presidente Lula, com seu Governo, iniciou a chegada 
das instituições brasileiras ao Nordeste e ao Norte do 
País, e que esta legislatura, com Senadores como V. 
Exª, a quem me associo, possa estar à altura desse 
desafio de fazer deste um País mais igual. Parabéns 
pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Mui-
to obrigado, nobre Senador Jorge Viana, que, com sua 
presença, qualifica a representação do Senado nesta 
nova legislatura. 

Sabemos que as macrorreformas têm impacto 
horizontal e maior efeito sobre o crescimento, mas 
são mais complexas. Por isso, devemos lançar mão 
também das microrreformas, com resultados positivos 

sobre a competitividade das empresas e o desenvol-
vimento setorial. 

É preciso focar temas relacionados com essa 
agenda das microrreformas, como o novo papel das 
agências reguladoras, o Cadastro Positivo, a nova Lei 
de Licitação, o novo marco regulatório do setor mine-
ral, a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência e a instituição de um regime de pre-
vidência complementar do servidor público.

Caros Senadoras e Senadores, para concluir...
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Senador Armando.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Por 

favor, minha prezada colega Senadora Vanessa Gra-
zziotin, concedo esse aparte com muita alegria.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Serei breve porque o seu tempo já se vai, e a nossa 
Presidenta está sendo extremamente bondosa com V. 
Exª e com toda a razão, porque V. Exª traz temas im-
portantes. Tive a oportunidade de participar do evento 
onde V. Exª passou a presidência da CNI – Confede-
ração Nacional da Indústria para aquele que hoje é o 
Presidente. 

E ouvi, com muita atenção, o seu pronunciamen-
to, aliás muito elogiado por todos, com a presença do 
então Presidente Lula, e V. Exª traz exatamente esses 
temas. E essa não é a pauta do setor, da indústria so-
mente, essa é a pauta do Brasil. Eu não tenho dúvida 
nenhuma de que V. Exª trará grandes contribuições, 
não para o Senado, mas para o Brasil como um todo. 
E fico muito feliz... Fiz uma brincadeira com o senhor, 
um dia desses, dizendo: mas o senhor era presidente 
da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e ago-
ra já está representando o Senado na Frente Parla-
mentar Mista de Senadores e Deputados da Micro e 
Pequena Empresa. Então, eu quero cumprimentar V. 
Exª. Sei da visão positiva que o senhor tem de Brasil 
e tenho certeza de que estamos – está V. Exª – todos 
nós no caminho certo, em busca do desenvolvimento 
agora, sempre com inclusão social. Parabéns. Sena-
dor Armando!

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço muito, minha cara Senadora Vanessa Gra-
zziotin. Estaremos juntos na Frente Mista de Defesa 
da Micro e Pequena Empresa.

Para concluir, Srª Presidente, no Brasil, foi ins-
tituído um regime fiscal que gera um incontrolável e 
permanente crescimento das despesas correntes do 
setor público, de tal forma que os gastos governamen-
tais crescem em ritmo mais intenso do que a produção 
de bens e serviços.

O modelo de ajuste centrado no corte dos inves-
timentos e na sistemática elevação da tributação pena-
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liza a economia por duas vias: pelo comprometimento 
da competitividade das empresas e pela deterioração 
da qualidade da infraestrutura pública. 

O momento inspira cuidados adicionais. Há, no 
horizonte, sinais de desajuste fiscal. Ciente disso, a 
Presidente Dilma anunciou corte de R$50 bilhões do 
Orçamento, o que era previsível. 

É um passo inicial...

(Interrupção do som.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Fora 
do microfone.) – ... que haverá de inaugurar um regime 
fiscal mais saudável. 

Para concluir, Srª Presidente.
Estou convencido de que o Brasil tem potencial 

para crescer a taxas superiores a 5%, desde que pos-
samos empreender as reformas que são necessárias 
e que, me parece, constituem o principal desafio des-
ta legislatura.

O Senado da República tem a responsabilidade 
de ser guardião de uma agenda de Estado e, nesse 
sentido, tem todas as condições de poder liderar o de-
bate e conduzir esse processo de reforma.

Ao final, quero reafirmar a minha crença no País 
e a certeza de que temos que construir, através de um 
processo de convergências, uma agenda que possa 
significar o Brasil levar adiante a sua vocação de cres-
cimento, mas um crescimento fundado num regime que 
assegure a inclusão, a participação e a ampliação de 
benefícios para o conjunto da sociedade.

Era esse o pronunciamento.
Agradeço a tolerância da Mesa e agradeço a 

distinção de V. Exª.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns, Senador Armando Monteiro, pelos 
apoios recebidos no seu discurso de estreia.

Agora, com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, por cinco minutos, a Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, 
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, 
na última segunda-feira, último dia do mês de fevereiro, 
dia 28, esteve, na cidade de Manaus, o Ministro dos 
Esportes, Orlando Silva. Ele fez em Manaus o que vem 
fazendo nos 12 Estados, nas 12 cidades que serão 
sede da Copa do Mundo de 2014. 

Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em todas 
as suas atividades na cidade de Manaus. A primeira 
delas foi uma reunião de trabalho importante com o 
Governador Omar Aziz, com o seu secretariado, o Pre-
feito de Manaus e um conjunto de Secretários ligados 

à questão também. Foi uma reunião positiva, porque 
debateu, ponto a ponto, todos os compromissos assi-
nados pelo Estado, pela cidade, perante a Fifa, para 
que se viabilize a realização da Copa em 2014.

E o debate foi desde a construção da arena, a 
qual tivemos também oportunidade de fazer uma visi-
ta, porque as obras já se iniciaram, já temos boa parte 
das fundações e terraplanagem já foi realizada. Uma 
obra que não é fácil, porque, no local onde está sendo 
construída a arena da Amazônia, existia um estádio 
de futebol antigo chamado Vivaldão. 

Então, do ponto de vista do cronograma da rea-
lização das obras da arena, a avaliação do Ministério 
é que Manaus está entre aquelas cidades que, efeti-
vamente, estão cumprindo os seus prazos. 

Isso não significa dizer, Srª Presidenta, que não 
haja nenhum problema, não significa dizer isso, mes-
mo porque li uma matéria aqui que corresponde à 
verdade, dizendo que algumas cidades-sede apre-
sentaram problemas junto ao Tribunal de Contas, em 
relação à construção das arenas, ao Ministério Público 
e à Controladoria-Geral da União. Entretanto, esses 
problemas estão sendo tratados e resolvidos da me-
lhor forma possível. Se, porventura, a Controladoria-
Geral da União levanta um problema; por outro lado, 
reúne-se a equipe, a empresa que está responsável 
pela construção, os Secretários de Obras, e resolve-
se imediatamente o problema.

Eu considero, Srª Presidenta, que esse é o me-
lhor caminho e essa é a melhor forma para resolver 
problemas que não podem se perder com o tempo, 
porque aqui nós estamos tratando da realização do 
maior evento esportivo do planeta, pelo menos o mais 
popular, que é a realização da Copa do Mundo. 

E o Brasil tem 12 cidades que receberão esses 
jogos, o que achei extremamente positivo, porque nós 
vamos mostrar, efetivamente, o Brasil ao mundo. O 
Brasil não é apenas o Rio de Janeiro, apesar daquela 
beleza; não é apenas o desempenho econômico do 
Estado de São Paulo; o Brasil é o pantanal, a Amazô-
nia, o Nordeste. E é essa a oportunidade que teremos 
de mostrar nosso País ao mundo e mostrar que temos 
capacidade, sim, de abrigar e organizar um encontro 
tão importante quanto esse.

Além do problema da arena, discutimos a questão 
da mobilidade urbana. Deverá ser aberta, nos próximos 
dias, a licitação para a construção do monotrilho. O 
projeto para a cidade de Manaus é híbrido: uma parte 
da cidade abriga o BRT e a outra parte, o monotrilho. 

Discutimos, também, a necessidade de que se 
promova uma revitalização no porto público da cida-
de de Manaus. Temos problemas jurídicos pela frente. 
Entretanto, há boa vontade para resolver esse pro-
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blema por parte do Governo do Estado e esperamos 
também do Governo Federal, através da Secretaria 
Especial de Portos.

Eu quero concluir, Srª Presidente, dizendo o se-
guinte: eu li que a Agência Brasil divulgou, esta se-
mana, um noticiário que afirma categoricamente que, 
das doze cidades que serão sedes da Copa do Mun-
do, no mínimo cinco terão os seus estádios, as suas 
arenas subutilizadas, Senador Humberto Costa. E en-
tre esses cinco Municípios, essas cinco arenas, que 
afirmam serão subutilizadas, estão Brasília, Cuiabá, 
Natal, Recife e Manaus.

Ora, como é que nós...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um minuto.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Um minuto, somente para concluir: como é que 
nós podemos incentivar a prática de esporte, sobretudo 
o futebol, o esporte mais popular deste País, que en-
volve não só meninos mas também meninas – temos 
que cada vez mais incentivar o ingresso das mulheres 
nesse esporte tão importante, tão popular –, como é 
que nós podemos incentivar se de fato existe a cultu-
ra, mas não existem os equipamentos que incentivem 
essa nova prática?

Então, quero dizer que a nossa arena já foi pro-
gramada: ela é agregada à Vila Olímpica e terá hotel, 
um lugar para eventos; ou seja, teremos efetivamente 
um grande centro esportivo e de eventos na cidade 
de Manaus. E em vez de estarmos preocupados se 
ficará ocioso ou não, temos que trabalhar políticas 
que não devam ser só públicas, mas privadas também 
para fazer com que esses espaços sejam utilizados 
da melhor forma.

Obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, a Universidade Estadual de 
Campinas, a Unicamp, criou, em 2010, um curso piloto 
de ensino, o Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior – ProFIS, cujo público-alvo são os estudantes 
que concluíram, no ano anterior, o ensino médio em 
escolas públicas do Município de Campinas.

Conforme relata Melchiades Filho, na Folha de 
S.Paulo, em 21 de fevereiro, “a ideia nasceu de um 
diagnóstico inquietante. Nos vestibulares de 2008 e 
2009, 70% das escolas públicas de Campinas não 

conseguiram colocar nem um aluno sequer na univer-
sidade local”.

O novo curso da Unicamp disponibilizará 120 va-
gas, que serão preenchidas por pelo menos um aluno 
de cada instituição de ensino médio da rede pública de 
Campinas. A seleção dos alunos não será realizada 
por meio de vestibular. A classificação dos seleciona-
dos terá como base o resultado obtido no Exame Na-
cional do Ensino Médio (ENEM), no ano de conclusão 
do ensino médio.

O currículo de ensino inclui disciplinas das áreas 
de ciências humanas, biológicas, exatas, tecnológicas, 
distribuídas por dois anos de curso. O objetivo definido 
pela Unicamp é oferecer aos alunos uma visão inte-
grada do mundo contemporâneo, capacitando-os para 
exercer as mais distintas profissões.

O ProFIS é um curso sequencial formado por 
117 créditos, correspondentes a 1.755 horas/aula, que 
podem ser completadas em quatro semestres ou, no 
máximo, em até seis semestres. Ao final de dois anos, 
todos os alunos que concluírem o ProFIS poderão in-
gressar em algum curso de graduação da Unicamp 
sem precisar passar pelo vestibular.

O preenchimento das vagas nos cursos regulares 
oferecidos é feito com base nas notas obtidas pelos 
alunos nas disciplinas obrigatórias do curso sequen-
cial. Primeiramente, o aluno com maior coeficiente de 
rendimento nas disciplinas obrigatórias escolhe em que 
curso quer ingressar. Em seguida, o segundo melhor 
colocado escolhe uma das vagas restantes. Esse pro-
cesso é repetido, seguindo a ordem decrescente das 
notas, até que todos os alunos sejam contemplados.

Dos mais de 80 cursos de graduação vigentes 
na Unicamp, 56 foram selecionados para receberem, 
daqui a 2 anos, os concludentes da primeira turma do 
novo programa.

Com essa iniciativa tão promissora, a Unicamp dá 
um passo concreto na valorização da escola pública. 
Além de expandir a inclusão social com essa medida, 
a Universidade objetiva proporcionar aos novos alunos 
uma formação geral, de caráter multidisciplinar.

Por tudo isso, cumprimento os integrantes da 
Unicamp – seu reitor, Dr. Fernando Ferreira Costa, e 
o seu Coordenador-geral, Edgar Salvadori De Decca 
– pela instituição do Programa de Formação Interdis-
ciplinar Superior, proposta pedagógica de verdadeira 
qualidade.

Quero aqui ressaltar que a Unicamp tem toma-
do diversas iniciativas bastante interessantes, entre 
as quais aquela de proporcionar aos jovens trabalha-
dores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra... Não sei se ainda continua aquela iniciativa, 
mas me lembro de que, em 1999, eu próprio fui con-
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vidado para dar uma aula naquele curso para cerca 
de 1.200 jovens trabalhadores rurais. Eles vieram dos 
mais diferentes Estados para aprender algo bastante 
relevante naquele curso proporcionado pela Unicamp, 
em convênio com o MST.

Naquela oportunidade, por exemplo, escolhi como 
tema da minha aula o discurso de Martin Luther King 
Jr., “I have a dream” (“Eu tenho um sonho”), para jus-
tamente mostrar aos jovens do MST quão importante 
era que realizassem sempre os seus objetivos de luta 
pela reforma agrária e por justiça no campo por meio 
da não violência, tal como pregado por esse grande 
campeão da luta pela liberdade que foi Martin Luther 
King Jr.

A boa iniciativa da Unicamp me leva a refletir so-
bre algumas questões. A primeira, mais próxima, diz 
respeito à amplitude do ProFIS. Sendo a Unicamp, 
uma universidade estadual, cuja base da receita or-
çamentária é proveniente do ICMS do Estado de São 
Paulo, não seria mais coerente que, no mínimo, todos 
os estudantes do ensino médio das escolas públicas 
paulistas pudessem candidatar-se ao novo curso da 
universidade? Será que somente os alunos das esco-
las públicas de Campinas encontram dificuldades para 
ingressar na universidade? É possível que haja um 
aperfeiçoamento da proposta para que o novo curso 
possa ser aberto para todos os estudantes do Estado 
de São Paulo? Outras perguntas: por que não fran-
quear aos concludentes do ProFIS a possibilidade de 
optar por um curso regular de sua escolha pessoal? 
Em vez de criar um curso pós-médio, não seria mais 
produtivo, considerando o objetivo da inclusão social, 
que a universidade oferecesse um reforço aos alunos 
durante o ensino médio?

Considero que a Unicamp tem todas as condições 
para equacionar essas questões, pois é pioneira e já 
possui bastante experiência na implementação, nos 
seus vestibulares, de programas de ação afirmativa e 
inclusão social, a exemplo daquele curso que mencio-
nei, em convênio ou em colaboração com o MST.

Na questão de fundo relativa ao ingresso no 
ensino superior, são importantes as iniciativas que 
priorizem, por um determinado período de tempo, os 
concludentes do ensino médio provenientes da escola 
pública e, dentro desse conjunto, os que pertençam 
a núcleos familiares de baixo poder aquisitivo, respei-
tando a proporcionalidade dos autodeclarados negros, 
pardos e indígenas.

Do total de vagas disponíveis por curso e turno, 
poder-se-ia manter a destinação, digamos, de 50% a 
70% para livre provimento dos vestibulares, e os ou-
tros 30% ou 50% poderiam ser reservados, exclusi-
vamente, por certo período de tempo – 10 anos, por 

exemplo –, a alunos provenientes de escola pública. 
Dessa parte, destinada ao excesso de alunos da es-
cola pública, poderíamos preservar também de 30% 
a 50% para alunos pertencentes a famílias de baixa 
renda inscritas no Cadastro Único do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou seja, 
famílias com renda mensal de até meio salário míni-
mo por pessoa ou de três salários mínimos no total. 
As vagas destinadas aos alunos oriundos da escola 
pública podem ser preenchidas, observando-se a pro-
porcionalidade, em cada Estado, de autodeclarados 
negros, pardos e indígenas.

Devemos valorizar cada vez mais o ensino pú-
blico em nosso País. O estabelecimento de políticas 
de ações afirmativas para ingresso no ensino superior 
ou nas instituições de ensino técnico de nível médio, 
por um período de tempo previamente determinado, 
pode reduzir, por meio da educação, a desigualdade 
social no Brasil. Qualquer mudança de vida é função, 
em grande medida, da aquisição de conhecimento. 
O caminho para assegurar a todos existência digna 
conforme os ditames da justiça social passa, neces-
sariamente, pelo fortalecimento da educação dos mais 
carentes do nosso País.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

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

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Convido a usar da palavra a Senadora 
Marta Suplicy, para uma comunicação inadiável, por 
cinco minutos.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Prezada Presidente Lídice da Mata, gostaria de co-
mentar a visita da Presidenta Dilma Rousseff ao Es-
tado da Bahia, Estado da Presidente Lídice da Mata, 
e comentar como foi importante essa primeira ida à 
Bahia, já para firmar o compromisso da diminuição e 
da erradicação da miséria e da pobreza no nosso País. 
Lá, a Presidenta Dilma Rousseff ampliou os programas 
sociais Agricultura Familiar e Bolsa Família, iniciados 
durante o Governo Lula. E ela apresentou, de imediato, 
um reajuste no Bolsa Família de 19,4% e agora com 
uma inovação: as famílias que têm mais filhos terão 
reajuste maior, que atingirá 45,5%. Segundo a Pre-
sidenta, esse é um longo caminho, em busca de um 
Brasil mais justo e igualitário.

Eu queria colocar que, quando fui Prefeita da ci-
dade de São Paulo, atingimos 2 milhões de pessoas 
em programas sociais, sendo que 324 mil pelo Pro-
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grama Renda Mínima, iniciativa do Senador Suplicy 
neste Brasil. O programa beneficiou famílias que não 
tinham certo nível de renda, desde que crianças fos-
sem à escola. 

Agora, eu me lembro, quando vejo a atitude da 
Presidenta, que muitas vezes ouvíamos críticas. Pes-
soas diziam: “Essas famílias... Isso não vai adiantar 
nada! Vão beber, vão fazer isso, vão fazer aquilo”. 
Nossa experiência mostrou – e, no Governo Lula, o 
Bolsa Família reiterou – que foi criado, no Brasil, um 
enorme mercado interno, que nos salvou da crise fi-
nanceira. Mais do que isto: as pessoas começaram a 
comer um pouco melhor. 

E me lembro de visita à periferia da cidade de 
São Paulo. Eu via famílias em extrema carência e, de-
pois, comendo. Lembro de uma visita a um bar, antes 
da campanha. Depois do Renda Mínima, o bar passou 
a vender óleo, arroz, feijão, a empregar os vizinhos e 
a própria família. 

Então, do dinamismo econômico que o Bolsa 
Família também exerce não nos podemos esquecer, 
porque são duas vertentes. Uma vertente é que as 
famílias melhorem de vida, e, muitas vezes, quando 
você está no limite da sobrevivência, você não tem 
condições de pensar em mais nada, a não ser em ar-
rumar o pão de cada dia. Agora, a outra vertente é que 
a economia começa a girar nos lugares mais pobres, e 
isso é extremamente importante, como ficou demons-
trado também com o aumento real do salário mínimo 
no País, nos últimos anos, e com a expansão do Bolsa 
Família nos anos Lula. E o que pudemos ver foi que, 
quando tivemos a crise, esse mercado, que o próprio 
Presidente Lula chamou de os pobres deste País, sus-
tentou o Brasil naquele momento de dificuldade.

Os novos valores do Bolsa família vão começar a 
ser pagos em abril e vão variar de R$32,00 a R$242,00. 
Vão ser 12.900 milhões famílias beneficiadas, ou seja, 
50 milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa.

Quando me deparo com os números, tenho cer-
teza de que o compromisso da Presidenta é um com-
promisso obstinado, forte. Sabemos que o caminho é 
longo, mas é um caminho viável para o Brasil acabar 
e erradicar a miséria que tantos nos envergonha.

Lembrei-me esses dias de uma frase do nosso 
querido Betinho, que foi o pioneiro na questão da fome 
e da erradicação da miséria no País. Ele dizia, quando 
ouvia as críticas: “A fome tem pressa”. E essa é uma 
grande verdade. A fome não pode esperar projetos 
e portas de saída. Tem-se que dar de comer para as 
pessoas também poderem usar seus próprios recur-
sos, eu diria, até cognitivos, de mente, para poderem 
sair daquela situação, que você não usa quando se 

está tendo que batalhar no dia a dia para poder so-
breviver e comer.

Como a Presidenta frisou na tarde de ontem, o 
Bolsa Família é uma das vias usadas para a erradi-
cação da miséria, mas não é a única. Estão todos os 
ministérios envolvidos, e sabemos que o mote é mui-
to bom. Queremos um país rico; e um país rico é um 
país sem pobreza.

Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Chamamos para usar a palavra a Senadora 
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, compa-
nheiros e companheiras, ouvi com muita atenção o 
discurso da nossa Vice-Presidenta, Senadora Marta 
Suplicy, no qual eu gostaria, com sua permissão, de 
assinar embaixo. Hoje, vivemos momentos muito mais 
positivos não apenas para o País, mas também para 
a população brasileira.

De outro lado, entretanto, temos a clareza da ne-
cessidade de não apenas continuar, mas também de 
aprofundar esse processo de mudanças, iniciado, prin-
cipalmente, pelo Governo do Presidente Lula em 2002. 
Essas mudanças têm como foco principal a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. Não há dúvida de 
que os programas assistenciais, como o Bolsa Famí-
lia, lançado pelo Governo, são programas importantes, 
fundamentais, principalmente para aquela parcela da 
população que vive na mais completa marginalidade, 
que vive à margem de todos os benefícios que o de-
senvolvimento pode trazer a uma população.

Há também outro aspecto: o de que, no Brasil, 
não são apenas os programas assistencialistas, mas 
há o próprio salário mínimo, que votamos na semana 
passada. Houve um debate muito polêmico acerca não 
só do valor do salário mínimo, mas também da política 
de valorização do salário mínimo. Aqui, lamento, profun-
damente, que partidos políticos tenham ingressado no 
Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade 
dessa medida, porque é uma medida que somente fa-
vorece aos trabalhadores. A medida não favorece mais 
ninguém, a não ser os trabalhadores e o processo de 
crescimento, de desenvolvimento nacional.

O salário mínimo tem sido um dos instrumentos 
mais eficazes na distribuição de renda, na diminuição 
da pobreza, na entrada de vários trabalhadores para 
a classe média em nosso Brasil. Há um exemplo dis-
so. Li uma notícia recente, Senador Suplicy, algo que 
parece ser superficial, mas que, no fundo, nos traz in-
formações muito importantes. Estamos prestes a viver 
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um feriado, um dos feriados mais importantes para o 
povo brasileiro, que é o carnaval, que é nossa maior 
manifestação cultural popular, sem falar nas outras ma-
nifestações existentes no Norte, como o Boi-Bumbá, 
no meu Estado, no Nordeste.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Não há mais vagas nas companhias aéreas, 
não há vagas em hotéis. Não há vagas para ir para o 
Norte, do Norte para o Sul, para o Nordeste. Eu me 
lembro de que, antigamente, os lugares mais visitados 
eram o Rio de Janeiro e o Nordeste. Hoje, não há va-
gas para lugar algum. Não há vagas nas companhias 
aéreas, não há vagas nos hotéis. São os brasileiros 
que se estão locomovendo. Isso é importante.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Vou conceder o aparte a V. Exª, Senador, mas, 
na realidade, estou demorando muito no preâmbulo, 
porque o que quero dizer, efetivamente, é o seguinte: 
isso tudo é muito importante, mas precisamos ir além 
disso.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Eu 
apenas queria fazer uma observação relativa ao sa-
lário mínimo.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pois não, Governador, Senador Luiz Henrique, 
Senador da minha terra natal.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Eu 
o sou com grande orgulho e prazer. O que represa o 
salário mínimo é a receita da previdência, e isso es-
tamos vivenciando há décadas. O que dissemos nós, 
Constituintes, ao escrever a Carta Constitucional? 
Que a receita da previdência deveria ser obtida, op-
cionalmente, por meio de três mecanismos: folha de 
pagamentos, receita líquida das empresas ou seu lu-
cro bruto. Não tratou este Congresso de tornar efetiva 
essa disposição, de modo a arrecadar das empresas 
intensivas de capital, das empresas intensivas de au-
tomação. Hoje, uma montadora de veículos arrecada 
menos para a previdência que uma oficina mecânica 
de fundo de quintal, porque esta emprega pessoas, e 
a outra utiliza-se mais intensivamente de robôs e de 
outras máquinas automatizadas. Por isso, temos de 
tratar, nesta Legislatura, desta questão: libertar o sa-
lário mínimo do grilhão da previdência, porque, toda 
vez que se vai aumentar o salário mínimo, vem o argu-
mento de que o aumento de R$1,00 representa R$300 
milhões de despesa na previdência. Então, isso precisa 
ser feito, até porque o setor empresarial já pratica sa-
lários muito acima do salário mínimo. E vou lhe dizer: 

no mês passado, foi feita uma negociação em Santa 
Catarina entre a Federação das Indústrias, os sindica-
tos, as federações dos trabalhadores e o Governo do 
Estado, pela qual foi fixado o salário mínimo regional 
que criamos no Governo passado. Sabe qual é o salário 
mínimo regional em Santa Catarina? Vai de R$630,00 
a R$670,00. V. Exª tem razão quando tece críticas em 
relação à questão já insustentável do salário mínimo, 
mas é preciso que façamos uma mudança nos meios 
de arrecadação da previdência social, para libertar o 
salário mínimo desse grilhão.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço a V. Exª o aparte, Senador. V. Exª traz 
assuntos extremamente polêmicos. Se, por um lado, é 
fato que o salário mínimo poderia ter reajuste maior, 
nos últimos tempos, fosse ele desvinculado do piso 
da previdência, por outro lado, é fato também que os 
aposentados viveriam muito pior do que estão vivendo 
hoje. Então, é algo que temos de debater. Respeito a 
opinião de V. Exª, mas sou contrária à desvinculação 
do salário mínimo do piso da previdência, porque pode-
ríamos deteriorar a tal ponto a situação do trabalhador 
e da trabalhadora aposentada, que poderíamos trazer 
prejuízos irreparáveis às suas vidas.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senadora...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – É correto quando a gente aborda – e levan-
tamos isso muito no debate do salário mínimo – o im-
pacto de cada aumento de R$1,00 no salário mínimo. 
É um impacto significativo para as contas públicas, e 
o senhor tem até melhores condições do que eu de 
falar sobre isso, porque já foi Governador do Estado 
de Santa Catarina, já foi Prefeito, e eu nunca estive à 
frente do Poder Executivo.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senadora...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Senador, quero só acrescentar outro dado.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Quero 
somente esclarecer o que eu quis dizer.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu entendi, mas, se há um impacto no salá-
rio mínimo de R$300 milhões a cada real aumentado, 
o que temos a dizer, então, do impacto dos juros, da 
Taxa Selic? Meio ponto significa R$5 bilhões; um pon-
to, R$10 bilhões.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Mas 
se a arrecadação da previdência...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Perfeito, perfeito. Eu ia chegar nesse ponto, 
concordando...
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Se a 
arrecadação da previdência envolvesse as indústrias 
automatizadas mais fortemente, pelo lucro bruto ou 
pelo faturamento líquido, a previdência pagaria muito 
melhor os aposentados e não sofreria qualquer im-
pacto com o aumento do salário mínimo. Foi isso que 
eu quis dizer.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Concordo, concordo plenamente. É que o se-
nhor não esperou eu chegar à segunda parte. V. Exª 
fala de uma reforma tributária. Nós temos de nos unir 
e defender, efetivamente, essa reforma tributária. Por 
doze anos, estive na Câmara dos Deputados e, por 
doze anos, participei da Comissão do Trabalho, de-
batendo esses assuntos. Na realidade, os tributados, 
aqueles que sofrem a maior carga de tributos no País, 
são aqueles que mais empregos geram. V. Exª tem ra-
zão quanto a isso. Então, esse seria um dos caminhos, 
não tenho dúvida alguma.

É por isso que quero, neste meu pronunciamen-
to, levantar essa tese. Acho que o Brasil encontrou 
seu rumo. Não somente acredito e confio nisso, mas 
também todos nós fizemos o que pudemos – falo em 
nome do meu Partido, o PCdoB – para ajudar o Presi-
dente Lula, e é o que fazemos para ajudar a Presidente 
Dilma. Entretanto, entendemos que não cabe mais a 
manutenção dessa política macroeconômica.

Aqui, faço uma retrospectiva do que disse, da 
tribuna desta Casa, o Senador Francisco Dornelles, 
levantando essa tese, levantando, com dados muito 
sólidos, o fato de que a política macroeconômica já não 
cabe mais. Essa política já se exauriu, não cabe mais, 
porque deteriora as finanças públicas. Essa política, 
sim, deteriora as finanças públicas. A cada meio ponto 
percentual que se aumenta na Taxa Selic, nas taxas 
oficiais de juros do nosso País, são R$5 bilhões. Aí, 
não podemos falar em concurso, não se podem chamar 
os servidores concursados, porque não há dinheiro e 
porque emendas são vetadas, pela primeira vez. Eu 
nunca vi emendas individuais de Parlamentares serem 
vetadas porque não há recurso.

Então, precisamos rediscutir essa questão, abrir 
um debate, abrir um debate profundo nesta Casa, abrir 
um debate amistoso com nossa Presidente e chegar, 
com bom-senso, a um bom termo. Não dá para o mer-
cado e para a política macroeconômica...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Vou concluir, Srª Presidente. Neste único mi-
nuto, eu concluo.

Não é possível que a política macroeconômica 
continue sugando os recursos públicos. Está na hora 

de a gente mudar isso. Ao invés de cortarmos investi-
mentos, Senador Jorge Viana, precisamos ampliar os 
investimentos. O seu Acre precisa disso, bem como o 
meu Amazonas. Somos de Estados que não têm infra-
estrutura para o processo produtivo, para o desenvolvi-
mento, e isso se faz com investimentos. Investimentos 
requerem recursos públicos, além dos privados.

Então, deixo aqui um apelo ao nosso Governo e 
aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, para 
que façamos um amplo debate acerca da necessidade 
da mudança da política macroeconômica do País.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Para falar em nome da Liderança do PT, 
Senador Jorge Viana, por cinco minutos. 

Pela Liderança do Governo, perdoem-me.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Lide-

rança do Governo. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Srª Presidente. Meu Líder Humberto Costa a tempo 
fez o devido ajuste.

Eu recorro a esta tribuna para pedir que V. Exª, na 
condição de Presidente desta sessão, Senadora Lídi-
ce... Trago, aqui, uma preocupação com a situação que 
vive o Acre. É uma situação grave. Já apresentei essa 
preocupação na Comissão de Relações Exteriores e 
ela foi acolhida pelos demais Senadores. 

Quero informar que encaminhei o Requerimento 
nº 153/2011, assinado por mim e pelo Senador Aníbal 
Diniz, que requer a criação de uma Comissão Tempo-
rária Externa para acompanhar – e, no prazo máximo 
de 15 dias, concluir os seus trabalhos – a situação dos 
haitianos que se encontram no Acre. Não estou falando 
de 10, 20, 30 haitianos; são mais de 150 homens, mu-
lheres e crianças que começaram a chegar no final do 
ano passado e agora estão no Município de Brasiléia, 
tendo o apoio da Prefeitura do Município, do Governo 
do Estado, mas à espera de um posicionamento das 
instituições, dos órgãos competentes.

Por entender que é um caso que diz respeito di-
retamente a esta Casa, apresento esse requerimen-
to e gostaria de pedir à Mesa que o colocasse como 
prioridade para a apreciação deste plenário. No caso 
de aprovado, que no menor espaço de tempo possível 
um número de cinco Senadores ou Senadoras possam 
ir ao Município de Brasiléia ver a situação e trazer a 
esta Casa as informações. E que, a partir dessa infor-
mação do próprio Senado sobre a situação, possamos 
ter condição de colaborar com os órgãos competentes 
no encaminhamento desse tema. 

Esse é um dos temas que trago para cá.
Por último, gostaria de ter a apreciação de V. Exª 

no sentido de pôr esse requerimento em votação na 
próxima sessão.
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Para concluir, hoje pela manhã, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, tivemos o encami-
nhamento de um tema muito caro ao povo do Acre. O 
povo do Acre participou de um referendo no segundo 
turno da eleição passada e, com 56% da população, 
tomou a decisão de alterar novamente o horário da-
quele Estado. Desde a sessão anterior da CCJ, tínha-
mos um impasse, uma discussão de que o referendo 
era suficiente para que o horário entrasse em vigor. 
Mas prevaleceu o bom senso e, hoje, na Comissão de 
Constituição e Justiça, a partir de posicionamentos de 
Senadores como Pedro Taques e Demóstenes Torres, 
e também do conjunto das Senadoras e Senadores, 
ficou decidido que, para fazer valer o que está esta-
belecido na Constituição, o correto é que, para alterar 
a lei que estabeleceu o horário no Acre, só uma nova 
lei, e isso deve ocorrer nos próximos 30, 45 dias. 

Então, o comunicado que faço também é que, 
com essa decisão, a Comissão de Constituição e Jus-
tiça despolitiza, despartidariza um tema tão importante 
para a população do nosso Estado e dá a condução 
correta, que é de não deixar pendência no fazer valer 
a vontade da população, que soberanamente decidiu, 
na consulta feita no ano passado, que queria a volta 
do horário antigo.

Como Senador do Acre, juntamente com o Se-
nador Aníbal Diniz, meu colega de partido, nós esta-
mos aqui para fazer valer a vontade do povo acreano, 
mas sempre em consonância com o que estabelece a 
Constituição e o Regimento desta Casa. Como já tinha 
apresentado essa proposição na reunião anterior da 
Comissão de Constituição e Justiça, hoje prevaleceu 
o bom senso. Espero que, já no mês da abril, o novo 
horário – ou o velho horário – volte a ser o regulador 
da população acreana. 

Então, agradeço a atenção de V. Exª e espero que 
o encaminhamento do requerimento sobre a situação 
dos haitianos no Acre possa ser feito por V. Exª. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – O requerimento de V. Exª terá a apreciação 
conforme determina o Regimento da Casa.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Paulo Paim. (Pausa.)

Não se encontra o Senador Paulo Paim. Dando 
continuidade à lista de inscritos, convidamos para usar 
da palavra o Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, nobres colegas, eu já havia feito uma 
introdução, já tenho levantado aqui nesta Casa, na úl-
tima semana, a questão da reforma tributária. 

Acho que é um tema muito amplo. Levantei aqui 
a questão da transparência como um dos temas. A 
reforma tributária é um guarda-chuva, é um tema de 
uma magnitude extraordinária. Aí, nós temos que talvez 
ver onde e como podemos avançar: desta forma ou 
daquela. Sei que é um tema que está muito presente 
em todos os quadrantes deste País.

Abordei, na última vez, a questão da redução, 
da simplificação e também da distribuição, culminan-
do com a transparência. Compra-se um produto por 
R$100,00, o imposto, a carga é de 42%, 35%, 47%. Em 
diversos produtos isso vem especificado no documen-
to para que o consumidor saiba quanto é que se está 
recolhendo e, com isso, tenha condições de fiscalizar. 
Além de fiscalizar, ele sabe que está contribuindo com 
os poderes. Ele participa mais de perto. 

Além disso, há a ideia, que já existe em alguns 
lugares – se não me engano, no Distrito Federal e em 
São Paulo, e Santa Catarina já pensa nessa linha –e 
criar um incentivo. Em todo documento fiscal em que 
se recolhe x, vem discriminado o imposto com que se 
está contribuindo. Ao final de cada ano, tem-se um per-
centual, por pequeno que seja, que cria um fundo para, 
quando o consumidor recolher o seu IPVA, o IPTU ou 
coisa que o valha, tenha uma espécie de poupança. 
Isso estimula a pessoa a exigir o documento fiscal, isso 
estimula o consumidor a ter uma cultura diferente. Acho 
que, para nós brasileiros, isso ajudaria muito.

Mas hoje trago mais algumas reflexões, Srª Pre-
sidente, nobres colegas. São algumas reflexões, de 
certo modo, ainda genéricas, para que nós, que es-
tamos iniciando esta 54ª Legislatura, possamos nos 
aprofundar. São temos que precisamos analisar aqui 
no Congresso Nacional. Mas o da reforma tributária é 
vasto e é um por que a Nação inteira clama. Por isso, 
eu diria que não existem dúvidas. É evidente que o 
sistema tributário que temos aprofunda a desigualda-
de no Brasil. 

Essa evidência diz respeito aos claros entraves ao 
progresso econômico e ao bem-estar dos brasileiros. 
Esta Casa não pode se manter calada às exigências 
óbvias para superá-los. A sociedade brasileira mostra 
que existem hoje os diagnósticos corretos e os trata-
mentos eficazes para colocar o País na rota do cres-
cimento sustentado, aquele tão desejado estado de 
coisas em que a atividade produtiva evolui sem pres-
sões inflacionárias, com a geração de um número de 
empregos e de uma saudável elevação do padrão de 
vida na maioria da população.

Não existem mistérios quanto ao que deve ser 
feito para chegar lá. Isso está claro. A principal provi-
dência, aquela providência capaz de alavancar as mu-
danças que se impõem para eliminar a desigualdade 
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econômica e social na nossa gente, atende pelo nome 
de reforma tributária.

É preciso lembrar que as mudanças almejadas 
se assentam em uma premissa básica, a de que o Es-
tado pare de sugar com impostos quase metade da 
riqueza gerada no País.

Atentem para o seguinte detalhe: a carga tributária 
atingiu 35,04% do nosso PIB em 2010, com o aumento 
nominal de arrecadação de R$195 bilhões em relação 
a 2009. Essa extraordinária cifra representa alta de 
17,8%, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento Tributário divulgado nesta semana. 

Tem mais: ficamos sabendo, através desse ins-
tituto, que, em 2010, cada brasileiro pagou aproxima-
damente R$6.722,00 em impostos, representando um 
aumento aproximado de quase R$1 mil em relação ao 
exercício anterior, 2009

Quando se faz essa relação sobre os últimos dez 
anos, os números são ainda mais impressionantes: 
houve um crescimento de cinco pontos percentuais, 
de 30% do PIB, em 2000, para 35% no ano passado. 
Cinco por cento do PIB nesse curto espaço de tempo 
é uma loucura.

Prosseguem os dados da pesquisa, anunciando 
que a arrecadação federal apresentou crescimento 
nominal de R$137 bilhões (18%) entre 2009 e 2010, 
enquanto a arrecadação dos Estados foi de R$50 bi-
lhões (17%) e os tributos municipais cresceram 14%, 
em termos nominais, sendo distribuídos em cerca de 
R$7 bilhões. A carga tributária per capita do período 
cresceu 17% (nominal).

Então, veja bem que a concentração federal cres-
ceu muito mais do que a dos Estados e a dos municí-
pios, que ficou muito lá embaixo. 

Por isso, Sr. Presidente, nobres colegas, quero 
frisar que houve crescimento recorde da carga tributá-
ria no ano passado. Trocando em miúdos, quero repetir 
aqui as palavras do Presidente do Instituto, João Eloi 
Olenike. Disse ele: “Nos últimos dez anos, os governos 
retiraram da sociedade brasileira R$1,85 trilhão a mais 
do que a riqueza gerada no País”.

Cabe uma reflexão muito profunda sobre isso. 
Nos últimos dez anos, chegaram à conclusão – estu-
dos técnicos dizem – que retiramos R$1,85 trilhão a 
mais do que a riqueza gerada no País. Quem diz não 
sou eu, está entre aspas. 

O agravante é que esses recursos não 
foram aplicados adequadamente, no sentido 
de proporcionar serviços públicos de qualidade 
à população. Todos nós precisamos cobrar da 
administração pública uma redução imediata 
da carga tributária, com a diminuição das alí-
quotas dos principais tributos, medidas que 

venham a ‘desafogar’ os cidadãos brasileiros, 
que estão no seu limite de capacidade de pa-
gamento de tributos.

São palavras do Presidente do Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário.

O total da arrecadação em 2010 foi de R$1,29 
trilhão contra uma arrecadação em 2009 de R$1,095 
trilhão, com um crescimento nominal de R$195 bilhões 
de 2009 para 2010. Os tributos que mais contribuíram 
para tal crescimento foram: ICMS, R$40 bilhões; INSS, 
R$32 bilhões; Cofins, R$21 bilhões; e Imposto de Ren-
da, R$16 bilhões. 

A erradicação da injustiça deve ser prioridade de 
qualquer governo, mas propor uma reforma tributária 
que atenda a todos os Estados e a todas as forças 
produtivas deste imenso País não pode depender ape-
nas da ação centralizada de Brasília. Faz-se necessá-
rio ouvir organizações da sociedade civil, empresas, 
formar parcerias governo-sociedade, para alcançar 
aqueles que precisam, com justa razão, usufruir dos 
benefícios de uma reforma que mexe diretamente no 
bolso dos contribuintes. 

Vale frisar que o assunto frequenta o noticiário, 
em perfeita sintonia com o clima de expectativa que se 
vem criando em relação à sua urgência. Os debates 
que se sucedem, embora divergentes sobre a matéria 
em alguns aspetos,...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já concluo, nobre Presidente. Já concluo.

Têm um anseio em comum: a redução do “custo 
Brasil”. Em suma, é isto, a redução do custo Brasil.

Em pleno século XXI, não podemos mais con-
viver com um sistema de impostos com alto grau de 
ineficiência, que impede a expansão do empreendedo-
rismo das empresas nacionais e é incapaz de prover 
os recursos necessários ao financiamento de serviços 
públicos de qualidade e na quantidade requeridas pela 
população.

Além de caótica, a atual estrutura fiscal padece 
de escasso grau de equidade na distribuição da carga 
tributária. Eis aí o ponto chave. E é na qualidade de 
membro da Comissão de Assuntos Econômicos que 
subscrevo integralmente o entendimento segundo o 
qual precisamos apresentar uma avaliação construti-
va, que aponte alternativas para melhorar a qualidade 
do sistema.

A palavra de ordem é reduzir, simplificar e distri-
buir. Estão vigentes cerca de noventa tributos, sendo 
que dois terços do total arrecadado ficam com o Go-
verno Federal, cabendo o restante para os Estados e 
municípios. A proporção é perversa, centralizadora, 
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e não dá autonomia às unidades da Federação, Es-
tados e municípios, que têm melhores condições de 
gerir os recursos e, acima de tudo, definir prioridades 
de investimento.

E mais, é impossível falarmos em competitividade 
externa se os produtos de exportação são gravados 
por contribuição parafiscais, que incidem em cascata 
nas diversas fases da produção. 

A tralha de impostos de impostos e contribuições 
que atormentam o dia a dia das empresas e aumen-
tam custos, sugerindo a prática ainda maior da evasão 
fiscal e favorecendo a inflação.

Atento a todos os detalhes, posso assegurar, 
desde já, que nossa ação aponta para a direção – e 
aí concluindo, nobre Presidente – de uma proposta 
pró-ativa.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Concluo.

Não temos a menor pretensão de constituir um 
projeto pronto e acabado. Nosso empenho é dar início 
a um processo para a construção de um novo sistema 
tributário para o Brasil – simplificado e eficiente, que 
desestimule a evasão fiscal.

Concluindo, se fosse possível resumir em tão 
poucas palavras, diria simplesmente que o objetivo 
central da nossa proposta é melhorar a qualidade da 
tributação no Brasil e reduzir sua carga.

E mais, é necessário reabilitar a credibilidade e 
a respeitabilidade dos impostos. Estamos trabalhando 
com afinco para que as mudanças sugeridas configu-
rem, de fato, um passo decisivo na almejada redução 
do “custo Brasil.” 

Agradeço, Srª Presidente, pela tolerância, por me 
permitir passar alguns minutos, mas é mais um lan-
çamento que trazemos para a reflexão. Sem dúvida, 
não vamos parar aí, vamos continuar refletindo, vamos 
continuar trazendo matérias sobre...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Muito obrigado. 

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Para usar da palavra como Líder, o Senador 
Humberto Costa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente, já chegou à Mesa uma indicação do 
PTB para eu falar como Líder do PTB. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna, 
em nome do Partido dos Trabalhadores, para registrar 
aqui, com muita alegria, a notícia divulgada no dia de 

ontem pela Presidenta da República, a Srª Dilma Rous-
seff, que dá conta do reajuste nos valores da chamada 
Bolsa Família.

Pelo anúncio feito pela Presidenta, o reajuste 
pode chegar a até 45,5%, impactando de forma mais 
intensa aquelas famílias que tenham maior número de 
filhos e que sejam beneficiadas pelo programa.

O benefício básico, que é fixado em R$70,00, é 
destinado às famílias que se encontram em situação 
de extrema pobreza. O valor variável passa a ser de 
R$32,00 por beneficiário, até um limite de R$96,00, para 
as famílias que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças e adolescentes de zero a 15 anos.

O Bolsa Família atingiu neste mês a meta de 
beneficiar 12,9 milhões de famílias em todo o País. E 
essas famílias receberão esses valores ajustados a 
partir do dia 1º de abril de 2011.

Conforme disse a própria Presidenta Dilma, esse é, 
na verdade, o primeiro passo do programa de erradica-
ção da miséria, que foi anunciado no início deste ano. 

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 
e está presente em todos os Municípios brasileiros, 
sendo que o Estado da Bahia é aquele que tem maior 
número de beneficiados, com 1,7 milhão de famílias; 
vindo São Paulo em segundo lugar, com 1,2 milhão 
de famílias; e Minas Gerais em terceiro, com 1,1 mi-
lhão de famílias. O impacto produzido pelo programa, 
entre as famílias beneficiadas, aponta que 93% das 
crianças e 82% dos adultos que recebem essa bolsa 
fazem hoje três ou mais refeições diárias, o que era, 
inclusive, um dos compromissos do Presidente Lula ao 
instituir o programa ainda no ano de 2003.

O Cadastro Único, em que estão registradas as 
famílias beneficiadas, foi reformulado e ampliado e re-
úne hoje, na sua base de dados, informações sobre 
20 milhões de famílias pobres e extremamente pobres 
do Brasil, permitindo atuação focalizada no sentido de 
enfrentar o problema da miséria.

Com o Bolsa Família, por exemplo, o índice de 
crianças e adolescentes na idade de 6 a 16 anos que 
estão fora da escola caiu em 36%. Segundo dados 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, o programa representa um acréscimo médio 
de 48% na renda dos beneficiários, contribuindo para 
reforçar o acesso à escola dos filhos dos beneficiá-
rios, ajudando a reduzir o déficit de peso de crianças 
beneficiárias; além disso, tem um enorme efeito dina-
mizador na área rural. 

Outro dado importante, especialmente para to-
dos nós, que comemoramos, na semana que vem, o 
Dia Internacional da Mulher – e esta Casa prestou sua 
homenagem no dia de ontem –, é que 93% dos usuá-
rios do cartão Bolsa Família são mulheres, o que lhes 
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permite enorme autonomia para suas vidas, além de 
maior inserção social, maior poder de compra, maior 
afirmação no espaço doméstico, ampliação do acesso 
a serviços públicos de educação e saúde, aumento da 
sua presença nas decisões, na comunidade e no pró-
prio lar, e melhoria na qualidade de vida.

Portanto, o registro que faço hoje aqui é o de que 
os compromissos assumidos na campanha eleitoral e 
os grandes compromissos do projeto nacional de de-
senvolvimento que iniciamos em 2003, com o Governo 
Lula, estão mantidos. Entre eles, a preocupação com 
o social e o compromisso maior assumido pela Pre-
sidente Dilma Rousseff de erradicar definitivamente a 
miséria. E, para tal, sem dúvida, o Bolsa Família é um 
dos instrumentos mais importantes.

Muito obrigado a todos e a todas.

Durante o discurso do Sr. Humberto Cos-
ta, a Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Agradecemos a participação do Lí-
der não só do PT, mas do Bloco de Apoio ao Governo 
aqui, nesta Casa, Senador Humberto Costa, que traz 
informações importantes não só para as Srªs e os Srs. 
Senadores, mas para o Brasil inteiro.

Seguindo a lista de inscrições, convidamos ago-
ra para fazer uso da palavra o orador inscrito Senador 
Wellington Dias.

Senador Wellington Dias, V. Exª, como orador 
inscrito antes da Ordem do Dia, dispõe de até dez 
minutos para falar.

Registramos também a presença do Senador 
Walter Pinheiro, que veio especialmente para presen-
ciar e prestigiar o pronunciamento de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Quanta honra poder falar aqui, tendo esse meu que-
rido Senador baiano. Walter Pinheiro, quero dizer que 
temos a honra e uma alegria muito grande de contar 
com a sua experiência aqui, nesta Casa.

Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; minha 
querida Vanessa; Srs. Senadores, quero aqui, nesta 
tarde, primeiro, dizer da minha alegria, hoje, com a 
instalação de várias Comissões e, na Comissão de 
Desenvolvimento Regional, já, além da instalação, 
com a aprovação de uma audiência pública, para tratar 
sobre um tema importante, como a área dos portos e 
do transporte marítimo e hidroviário; com a aprovação 
– digo aqui sobre uma iniciativa da nossa Senadora 
Vanessa – de uma Comissão para tratar dos temas da 
Amazônia. Quero aqui ressaltar também a aprovação, 

como eu tinha anunciado, da Subcomissão de Desen-
volvimento do Nordeste. 

Sou grato aqui ao nosso Presidente da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e a todos os meus 
Pares daquela Comissão por essa iniciativa.

Devo dizer que trabalhamos, com certeza, como 
um Senador do Brasil, como um Senador que vai es-
tar aqui, como tenho repetido, trabalhando, com muita 
paixão, com muita dedicação, o tema relacionado ao 
meu Estado, ao meu querido Piauí, mas também o 
desenvolvimento regional. 

Acredito que a integração do Brasil depende 
desse foco no desenvolvimento regional e creio que 
qualquer um, qualquer uma que puder pensar o desen-
volvimento em qualquer área vai ter de pensar dessa 
forma. Hoje – e ressalto aqui o importante compromisso 
assumido recentemente, na Região Nordeste, pela Pre-
sidente Dilma Rousseff, no Fórum dos Governadores, 
com a presença também de Parlamentares do Con-
gresso Nacional e outras Lideranças –, acredito que 
podemos, por meio dessa Comissão, dar uma grande 
contribuição ao Brasil, integrando, primeiro, a Bancada 
do Congresso, Câmara e Senado, com esse trabalho 
do Fórum dos Governadores, com as entidades vincu-
ladas ao setor dos trabalhadores, aos empresários, aos 
investidores, para, a partir daí, poder trabalhar políticas, 
obras, programas, centrados numa Região.

O que estamos apresentando à Comissão é a 
oportunidade de escolhermos alguns temas que são 
essenciais para o desenvolvimento da nossa Região 
e de trabalhá-los em cada Estado, ou seja, de a Sub-
comissão poder deslocar-se e estar em cada um dos 
nove Estados da Região Nordeste, para ali tratarmos, 
em cada um deles, do foco que aquela Região quer 
dar. E podemos tomar como base, está certo, todo um 
trabalho já desenvolvido por esta Casa, ou seja, um 
conjunto de projetos que já tramitam no Senado, que 
tem forte interesse, forte impacto na Região Nordeste, 
e, ao mesmo tempo, a pauta trabalhada, por exemplo, 
a partir do Fórum dos Governadores. Podemos, assim, 
acelerar aquilo que é prioridade.

Tenho citado alguns temas, como o da infraes-
trutura. Não dá para pensar mais o Brasil, cada um 
pensando na sua BR ou naquele trecho de ferrovia ou 
naquela ponte isoladamente.

Eu acho que é preciso pensar o desenvolvimen-
to integral do Brasil. Quero trabalhar – repito– o de-
senvolvimento do meu Estado, o Estado do Piauí, 
mas tenho a convicção de que esse desenvolvimento 
será tão mais acelerado, quanto maior o for em todas 
as nossas fronteiras. O Piauí, meu querido Senador 
João Vicente, integrado com o Nordeste, o Nordeste 
integrado com o Brasil, e o Brasil integrado ao mundo. 
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Hoje vivemos, mais do que nunca, a globalização, e é 
necessário que se tenha toda essa sintonia.

Assim sendo, na área de infraestrutura, por exem-
plo, temos de lidar com uma diversidade de opções 
na área portuária; trabalhar com portos de calados 
mais profundos, como o Porto de Itaqui ou o Porto de 
Pecém, e com outros portos com condição de menor 
calado, como o nosso Luís Correia. Mas é preciso que 
se tenha uma política portuária integrada com ferro-
vias, com rodovias, com hidrovias. Podemos trabalhar 
também os transportes de alta velocidade, na área de 
aeroportos internacionais ou regionais, ou seja, pensar 
nossa logística de transporte como intermodal. 

Da mesma forma, o setor de energia: quais as con-
dições que temos de produção de energia – hidrelétrica, 
eólica, energia com biodiesel, com biomassa –; qual a 
opção que temos em cada um dos Estados, em cada 
uma das Regiões. E, a partir daí, trabalhar a geração 
e a distribuição, para que possamos ter condições de 
receber qualquer investimento em qualquer área.

Ao mesmo tempo, cito essa área vinculada, além 
da infraestrutura de comunicação que poderia citar aqui, 
vinculada, por exemplo, às áreas relativas à educação. 
Mas quero dizer que tudo isso tem que ser olhado a 
partir do potencial de cada Estado. Em vários Esta-
dos, por exemplo, temos potencial para a mineração. 
A mineração é muito diversificada numa região como a 
nossa. Muitas vezes temos ali uma riqueza ao lado da 
pobreza, e, por falta de estudo, por falta de pesquisa, 
não é possível desenvolver esse potencial.

Cito o exemplo do meu Estado. Começamos em 
2003 um conjunto de pesquisas que revela que em 
todo o Piauí, especialmente na divisa do Piauí com 
o Ceará, com Pernambuco e com a Bahia, grandes 
riquezas na área vinculada ao pala, ao mármore, ao 
ferro, ao níquel e a um conjunto de outros minérios. 
Ainda hoje, tratei com o nosso querido Haroldo Lima, 
da Agência Nacional de Petróleo; o nosso Governador 
encontra-se no Rio de Janeiro para audiência com o 
nosso presidente da Agência Nacional de Petróleo, 
que ali investiu, por uma autorização do Presidente 
Lula, que continua no Governo da Presidente Dilma, 
na Bacia do Parnaíba, fazendo pesquisas nessa área 
de gás e petróleo. E agora, acabamos de ter o privilé-
gio de receber o anúncio de que na bacia do Parnaíba 
há uma grande reserva de gás, entre as cidades de 
Floriano e de São Luís, numa comunidade chamada 
Capinzal, uma grande reserva de gás com condições 
que permitem desenvolver um conjunto de demandas 
que temos naquela região.

Para citar apenas um exemplo, o Gasene, o ga-
soduto do Nordeste, parou no Estado do Ceará e, por 
conta da crise da Bolívia, não era possível ter esse 

desenvolvimento naquela região. E agora temos con-
dições, com gás próprio da Região Nordeste, na bacia 
do Parnaíba. 

Hoje, o presidente Nacional da Agência Nacio-
nal de Petróleo, o nosso ex-Deputado Haroldo Lima, 
garantiu o andamento, com perfuração de poço es-
tratificado ali na região de Floriano, o que vai, com 
certeza, confirmar as pesquisas que já foram feitas, 
a presença de gás e, se Deus quiser, de petróleo. Já 
temos pesquisas de petróleo no litoral, entre o Mara-
nhão e o Piauí. Cito essa área do gás, do petróleo, da 
mineração, enfim, para dizer que, se temos um plano 
pensado no longo prazo para a infraestrutura, para o 
potencial, seja na mineração, no agronegócio, seja na 
produção de alimentos, na fruticultura irrigada, voltada 
para o turismo, para um conjunto de áreas, fica mais 
fácil saber o que temos de fazer em cada ponto de 
cada Estado, e, portanto, integrando...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Dois minutos para encerrar, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Para 
concluir, Srª Presidente, devo dizer que isso facilita 
os investimentos, permite que aqui a bancada federal 
da Região Nordeste, na Câmara e no Senado, possa 
contribuir no sentido de priorizar no Orçamento, priori-
zar nas emendas, enfim, as condições de avançarmos 
nessa direção. 

Então eu queria tratar sobre isso e dizer da ani-
mação que estou para que possamos trabalhar de 
modo muito forte, Senadora Lídice, integrado com 
todas as regiões. 

A ideia é de que já agora, após o Carnaval, pos-
samos fazer um cronograma com o foco que cada 
Estado pretende dar a partir do ponto de vista do seu 
Estado, mas integrado para um projeto maior de de-
senvolvimento regional, que possamos aqui atuar junto 
com os Ministérios que atuam nessa área: Ministério 
da Integração Nacional, Ministério do Turismo, Minis-
tério dos Transportes e um conjunto de outras áreas. 
Enfim, creio que é essa integração, é essa soma de 
esforços que vai nos permitir avançar. 

Por essa razão, comemoro aqui a criação da 
Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, que, 
com certeza, será um instrumento importante para o 
desenvolvimento da nossa região.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-
Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti, por cinco minutos, para comunicação urgente de 
interesse partidário. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Marta Suplicy, quero fazer hoje, la-
mentavelmente, mais um registro de descaso de uma 
administração realmente perniciosa do meu Estado.

O jornal Folha de Boa Vista do dia 1º, portanto, 
de ontem, publicou a matéria: “Produtores bloqueiam 
estrada por melhorias”. A estrada é a BR-210, que vai 
da BR-174, no Município de Caracaraí, mais precisa-
mente na localidade de Novo Paraíso, até a fronteira 
com o Pará.

Pois bem, aqui a matéria diz: 

Produtores bloquearam na manhã de 
ontem parte da BR-210, no trecho que liga o 
Município de São João da Baliza a Caroebe, 
no sul do Estado.

Eles exigem melhorias na estrada, que 
apresenta péssimas condições de trafegabilida-
de. Para se ter uma ideia, o percurso de 24km 
é feito em 2h30, segundo os manifestantes.

A interdição foi pacífica, durou duas ho-
ras e foi feita com o uso de caminhões, ônibus, 
carros e motocicletas. Apenas ambulâncias pu-
deram passar. Apesar de contar com o apoio 
de moradores, a manifestação foi liderada por 
agricultores das vicinais 28, 29 e 31, que estão 
com dificuldade para escoar a produção. 

O Presidente da Câmara Municipal de 
São João da Baliza, Gideon Soares de Castro 
(PSDB), que acompanhou a manifestação de 
advertência, disse que um novo protesto pode 
ser realizado em breve, só que em maior pro-
porção. [Palavras dele] “A estrada tem buraco 
do começo ao fim. Tem buraco que cabe um 
carro inteiro” [segundo o vereador].

Diz mais o Presidente da Câmara:
[...] há dois anos o Governador de Rorai-

ma, que é do mesmo partido do Governador, 
teria prometido resolver o problema e asfaltar 
vicinais. Falei que os moradores não aguenta-
vam mais, e ele sempre dizia que ia resolver, 
mas até agora nada.

Pois bem, Srª Presidente, essa é a realidade.
Quero pedir a V. Exª, inclusive, que transcreva, 

na íntegra, a matéria como parte do meu pronuncia-
mento.

Quero também registrar que, durante o gover-
no do atual Governador, de 2007 para cá, essa ro-
dovia recebeu R$83 milhões, para ser mais exato, 
R$83.167.427,00 em quatro anos. E, nos quatro anos 
anteriores a ele, essa rodovia recebeu R$13 milhões. 
Então veja bem: recebeu no governo dele 83% do valor 
que foi destinado à rodovia de 2003 para cá.

E é um eterno constrói, recupera; tapa buraco, 
recupera. Isso ocorre há vários anos, mas, notada-
mente nos últimos quatro anos, o dinheiro foi gasto a 
rodo, o trabalho não foi feito e eu estou aqui fazendo 
esta denúncia.

Estou oficiando hoje ao Tribunal de Contas da 
União para que faça uma auditoria nessa rodovia, por-
que isso, na verdade, está muito claro: é uma roubalhei-
ra. Com os R$83 milhões que foram para lá depois que 
o Governador assumiu, de 2007 para cá, essa estrada 
era para estar um brinco, com tudo feito, dando para 
trafegar praticamente de olhos fechados. No entanto, 
o que nós vimos é que os moradores têm que fazer a 
interdição da estrada como forma de protestar.

Estou dando aqui a repercussão, Senador Cas-
sol, das dificuldades daqueles produtores que estão 
lá no interior do meu Estado. E eu vou, como disse 
aqui, mostrar esse quadro e pedir ao Tribunal de Con-
tas da União, através de ofício que encaminho hoje, 
que faça uma auditoria, porque não é possível – V. Exª 
sabe disso, Senador Cassol – que um povo tão sofrido 
como o dos nossos Estados da Amazônia possa estar 
ainda sendo penalizado por essa situação, que indica 
claramente estar havendo roubo, desvio de dinheiro, 
que está servindo, de fato, para outros fins.

Só em 2010, essa rodovia recebeu R$53 milhões; 
coincidentemente no ano da eleição. Repito: só em 
2010, recebeu R$53 milhões, Senadora Marta. Portan-
to, não é possível que essas coisas sejam esquecidas 
ou que façamos de conta que são normais.

Peço a V. Exª que transcreva a matéria da Folha 
de Boa Vista e o quadro demonstrativo do dinheiro 
liberado. 

E chamo a atenção do povo de Roraima novamen-
te: só em 2010, essa rodovia recebeu R$53 milhões e, 
nos quatro anos do atual Governador, R$83 milhões. É 
preciso, portanto, passar a limpo essa questão.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª 
será atendido na forma do Regimento.

Passo a palavra ao Senador Paulo Davim por 
dez minutos.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, no 
último dezembro eu não estava aqui, no Senado, por 
isso mesmo não fiz um pronunciamento alusivo aos 
dez anos de existência da ANA – Agência Nacional 
de Águas.

No ano 2000, a Agência Nacional de Águas foi 
criada com o fim de atender à disposição constitucio-
nal que determinava a competência da União para 
instituir sistema nacional de gerenciamento de recur-
sos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de seu uso.

Antes da criação da Agência, já fora estabelecida 
pela Lei nº 9.433, de 1997, a instituição da Política Na-
cional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essas disposi-
ções legais resultaram de uma crescente preocupação 
com os recursos hídricos no Brasil. No início do sécu-
lo XX, o tema era tratado no âmbito do Código Civil e 
da legislação privada. O desenvolvimento econômico 
trouxe, por sua vez, a necessidade da elaboração de 
um código de águas durante o período desenvolvi-
mentista de Vargas.

Essas preocupações, no entanto, sofreram um 
avanço considerável a partir da elaboração da Constitui-
ção de 1988. A nossa Constituição, como todos sabem, 
estabeleceu um novo padrão no trato da coisa pública. 
Para lembrar as palavras de Ulysses Guimarães, era a 
Constituição Cidadã, que trouxe novas preocupações 
para a agenda política, entre elas, a preocupação com 
o meio ambiente como direito fundamental das gera-
ções presentes e futuras.

A ANA, de tal maneira, veio a suplementar o dis-
posto no texto constitucional, sendo a ferramenta pela 
qual seria possível tornar realidade aqueles desejos 
pretendidos pelo constituinte de 1988.

Tal preocupação do constituinte de 1988 não foi 
mero modismo. Na realidade, o século XX viu um tre-
mendo desenvolvimento econômico e uma explosão 
demográfica jamais vista na história humana. O resul-
tado tem sido o progressivo esgotamento dos recursos 
hídricos do planeta.

É sabido, por meio de inúmeros estudos, que a 
quantidade de água disponível para cada pessoa tem 
diminuído de maneira considerável em todo o mundo, 
e as regiões mais atingidas têm sido a América La-
tina e a África. A consequência mais imediata é que 

aproximadamente um sexto da população mundial 
tem dificuldades em conseguir a quantidade de água 
suficiente para atender as suas necessidades e, pelas 
previsões da ONU e de algumas organizações não go-
vernamentais, é possível imaginar um cenário bastante 
negativo, com um número cada vez maior de pessoas 
sem condições de conseguir a quantidade de água de 
que necessitam.

O Brasil, é bem verdade, encontra-se compara-
tivamente melhor do que o restante do mundo. Temos 
12% da água doce do planeta, no entanto, é preciso 
fazer algumas observações. A primeira é relativa à 
concentração dos recursos hídricos. Setenta por cento 
do total está na região Norte, que tem 6,8% da popu-
lação, enquanto, no Nordeste brasileiro, dispomos de 
apenas 3,3% dessa água para atender 29% da popu-
lação brasileira. A segunda observação diz respeito 
ao mau uso: há exploração excessiva de mananciais, 
destruição de nascentes, desflorestamento de áreas 
de conservação, desperdício nas redes de distribuição, 
saneamento básico precário, esgotos sem tratamento 
lançados diretamente nos rios etc.

Evidentemente nem tudo é lamentação. É preciso 
observar que, mesmo a passos lentos, temos percebido 
melhorias na maneira como se dá a gestão de água 
no Brasil. Temos um Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos, bem como estados que 
estão implementando sistemas, políticas e práticas de 
gestão de suas bacias. Há, pois, uma rede nacional 
de gestão de recursos hídricos em formação. De tal 
sorte, é possível notar que o planejamento, o uso e a 
fiscalização dos recursos hídricos têm se desenvolvido 
progressivamente no Brasil.

Tais ações estão permitindo que diversos seto-
res – indústria, agricultura, irrigação, navegação – se 
comuniquem e se articulem.

A par disso, existe a política de cobrança pelo 
uso da água, que tem sido um importante meio para 
estimular um uso mais racional e eficiente dos recur-
sos hídricos.

Existe também uma lei nacional de saneamento 
básico, citada por mim em pronunciamento anterior, 
que poderá melhorar significativamente o índice de 
coleta de esgoto, hoje de apenas 49%. É importante 
lembrar que, para cada real gasto em saneamento, 
economizam-se quatro reais na saúde pública. Enfim, 
existem diversas ações sendo levadas a cabo para 
que seja possível atender as necessidades hídricas 
no Brasil no século XXI.

A ANA, a Agência Nacional de Águas, é uma 
agência nova, tem apenas dez anos de existência, 
mas conta com um corpo técnico qualificado e com 
capacidade comprovada de gestão e planejamento. As 
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suas tarefas são enormes, mas, pelo seu desempenho, 
é possível crer que o futuro é alvissareiro, e sou aca-
lentado pelo otimismo de que conseguiremos resolver 
problemas relacionados ao bom uso da água.

Parabéns à ANA. Faço votos de que, nesta se-
gunda década de vida, continue a cumprir a sua mis-
são com competência e sucesso.

Srª Presidente, nesses minutos finais, quero trazer 
uma informação que, talvez, já seja de domínio público. 
Trata-se de algo que me deixou muito feliz, encanta-
do mesmo. Refiro-me a uma proposta que está sendo 
concluída pela ANA. A ANA está concluindo os atlas 
das regiões do Brasil: atlas Nordeste, atlas Sul, atlas 
Sudeste, atlas região metropolitana. Em setembro, to-
dos os atlas regionais do Brasil estarão concluídos.

O que pretende a ANA com a publicação desses 
atlas, inclusive na Internet, em seu site, www.ana.gov.
br? Qualquer cidadão poderá entrar no site da Agên-
cia Nacional de Águas para saber a situação de seu 
município quanto a recursos hídricos, saber qual o 
fornecimento, qual o abastecimento, se há água sufi-
ciente, se não há, se o problema é o fornecimento ou 
a distribuição, qual a perspectiva até 2015 de todos 
os 5.565 Municípios do Brasil. Essas informações são 
extremamente importantes e estratégicas, para os Mu-
nicípios do Brasil, as perspectivas relativamente aos 
recursos hídricos de todos os municípios.

Então, basta acessar o site da ANA, digitar o nome 
do seu Município e ter a informação e a perspectiva dos 
recursos hídricos daquele Município até 2015.

Acho essa iniciativa louvável, uma iniciativa im-
portante, sobretudo para as regiões que citei há pouco, 
como o Nordeste, que dispõe de apenas 3,3% da água 
doce do Brasil, e outras regiões como o Sudeste, que 
tem apenas 6,6% do reservatório de água potável do 
Brasil. Portanto, é importante que os gestores munici-
pais tenham acesso a essa informação.

Fica aqui, mais uma vez, minhas felicitações pela 
passagem dos dez anos da fundação da Agência Na-
cional de Águas e meus parabéns pela iniciativa de 
publicar o Atlas Brasil e colocar o acesso na Internet.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.

Com a palavra o Senador Ivo Cassol para seu 
pronunciamento de dez minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente. Peço 
a V. Exª que me inscreva para falar pela Liderança do 
PSDB, depois da Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias. V. Exª está 
inscrito.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revi-
são do orador.) – Pela ordem, Senadora Marta Suplicy. 
Peço que me inscreva como Líder do meu partido.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Magno Malta.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, Excelência. Também gostaria de ser inscrita 
pela Liderança do PSOL;

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Esses que estão inscritos depois, a Senadora 
Marinor Brito e o Senador Alvaro Dias, falarão depois 
da Ordem do Dia. O Senador Magno Malta é o quinto. 
Então, ele está inscrito para falar antes da Ordem do 
Dia, se possível for.

Obrigada.
Com a palavra o Senador Ivo Cassol, a quem 

asseguro que vou descontar esse tempo.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero 
cumprimentar a Presidente e também os colegas Se-
nadores e Senadoras.

É com alegria e com satisfação que também cum-
primento nosso Deputado Estadual Neodi Carlos, que 
foi meu líder na Assembleia Legislativa, que foi Pre-
sidente da Assembleia Legislativa por quatro anos e 
que participa desta sessão conosco neste momento. 
Portanto, quero cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, 
mandar um abraço para o nosso povo do Estado de 
Rondônia.

Deputado Neodi, há oito anos, começamos, no 
nosso Estado, a moralização dentro do setor público. 
Você foi meu parceiro quando, naquela época, em 
2003, começamos a passar a limpo o Poder Legis-
lativo. Naquela época, não tínhamos dinheiro sequer 
para manter a estrutura básica, os trabalhos sociais e 
a infraestrutura do nosso Estado de Rondônia, e você, 
como Deputado, como Líder dentro daquela Casa, 
ajudou-nos. Também naquela época, Deputado Neo-
di, muitas lideranças políticas olhavam para Rondônia 
como se Rondônia fosse terra somente de políticos 
desonestos. Mas eu dizia que existe político desones-
to em tudo quanto é lugar, até em Brasília. Tivemos a 
coragem de não colocar a sujeira embaixo do tapete, 
de apresentar denúncias na mídia nacional e interna-
cional, dando exemplo. Por lá, começou a moralização 
pública, e, hoje, podemos dizer que 99% daqueles 
parlamentares estão fora da vida pública.

Deputado Neodi, minha maior alegria, meu maior 
prazer aconteceu no meu segundo mandato de Go-
vernador do Estado de Rondônia, quando você, como 
Presidente daquela Casa Legislativa, em todos os anos, 
economizou dinheiro, economizou recursos que esta-
vam no orçamento e que, antes, se derretiam. Além de 
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não aumentar recursos para o Poder Legislativo, ainda 
devolveu, nos quatro anos, mais de R$100 milhões, para 
ajudar, especialmente, na conservação das estradas 
do nosso interior do Estado de Rondônia, para desen-
volver o setor produtivo, para gerar emprego e renda.

Para mim, é uma alegria contar aqui com sua 
presença, Neodi! Que você leve àqueles amigos, aos 
nossos parceiros que trabalharam conosco no último 
mandato de Governador, aos nossos Deputados Es-
taduais, que deram exemplo de simplicidade, honesti-
dade e seriedade, os meus parabéns! Também quero 
parabenizá-lo por sua continuação como Deputado 
Estadual e, ao mesmo tempo, parabenizar os novos 
Deputados, hoje sob a Presidência do Deputado Valter 
Araújo. Desejo sucesso ao Presidente Valter Araújo, 
que é exemplo de determinação, fiscalizando e acom-
panhando todo investimento dos recursos que vão de 
Brasília para o Estado de Rondônia, para que tudo aqui-
lo que construímos juntos não seja deteriorado, para 
que nossas estradas não fiquem abandonadas, atrapa-
lhando o transporte da nossa produção agrícola.

Também quero parabenizar os Deputados Es-
taduais que vieram ontem para Brasília. Está aqui a 
maioria dos nossos 24 Deputados Estaduais, traba-
lhando junto com a Bancada do Estado de Rondônia, 
especialmente em relação à questão da transposição 
dos servidores públicos.

Esta Casa aprovou a PEC da transposição, igual 
aos demais Estados da Região Norte. Infelizmente, o 
Ministério do Planejamento, até este momento, não 
cumpriu a legislação, não cumpriu as leis aprovadas. 
Tanto isso é verdade, que, há poucos dias, estávamos 
novamente no Ministério do Planejamento, na Secre-
taria de Recursos Humanos, com o Sr. Devanir, jun-
tamente com os sindicalistas, e lá, mais uma vez, foi 
assumido o compromisso de resolver, de uma vez por 
todas, esse decreto de regularização de servidores.

Quero lembrar aos servidores públicos do Estado 
de Rondônia que vão para a transposição: não fui eu, 
Ivo Cassol, que andou nos quatro cantos de Rondônia 
enganando os servidores, não fui eu que criei expec-
tativas falsas! Eu sempre disse, lá atrás, que tudo isso 
estava sendo aceito e empurrado goela abaixo.

Espero que, mais uma vez – especialmente ago-
ra com a participação no Senado Federal deste Sena-
dor, que quer ajudar os demais membros da Bancada 
do nosso Estado –, o Secretário Devanir, juntamente 
com os sindicalistas, coloque isso em prática, para 
que o Estado de Rondônia comece a economizar 
mais de R$30 milhões por mês, dinheiro que pode ser 
investido na área da saúde, mas, especialmente, ser 
repassado para os servidores públicos como forma 
de aumento, para estimulá-los e para que eles deem 

uma atenção especial, no dia a dia, a todos os nossos 
contribuintes.

Além de tudo isso, há uma grande preocupação 
do nosso povo do Estado de Rondônia: a transposi-
ção é uma expectativa que foi criada e não se realizou 
até este momento. Para tanto, hoje, às 18 horas, mais 
uma vez, estaremos numa reunião com o Secretário 
de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. 
E espero que esta vez seja a última, que não se criem 
expectativas falsas, que não se levem pesadelos para 
o nosso Estado de Rondônia, que tudo aconteça com 
responsabilidade, porque se faz quando se quer.

Ademais, o Brasil inteiro está apreensivo, Senador 
Blairo Maggi, com o Código Florestal. Todo mundo sabe 
que não somente a Amazônia precisa ser regularizada, 
mas também o Estado de Santa Catarina, o Estado do 
Paraná, o Estado de São Paulo, enfim, todos os Esta-
dos da Federação brasileira. Todos eles, ao pé da letra, 
estão hoje na marginalidade, cometeram crimes.

Precisamos devolver a dignidade a quem produz, 
a quem trabalha, a quem faz a diferença neste Brasil. 
Por isso, estamos aguardando que o Senado Federal 
e, especialmente, nossa Comissão do Meio Ambien-
te contribuam. Ao mesmo tempo, devemos continuar 
produzindo, porque muitos organismos internacionais 
são contra o setor produtivo brasileiro. É muito sim-
ples: aqui, produzimos com custo baixo. Aqui, somos 
o grande produtor de alimentos para o Brasil e para o 
mundo inteiro. É essa a diferença que se faz. E, com a 
participação de cada um de vocês, com certeza vamos 
conseguir melhorar e produzir muito mais.

Estivemos reunidos, ontem, na Comissão do Meio 
Ambiente, onde se está criando novamente a Subco-
missão que acompanhará as obras da Usina de Belo 
Monte. Pedi ao nosso Presidente que incluísse também 
a Usina de Girau e a usina de Santo Antônio, como 
também que auxiliasse e ajudasse os dois consórcios 
que estão construindo aquelas duas usinas em nosso 
Estado, a fim de evitar alguns erros que estão sendo 
cometidos. Mais ainda, é preciso acompanhar as com-
pensações acertadas há três anos com o Palácio do 
Planalto, para se investir na área de segurança pública, 
no aumento dos presídios, na ampliação da área de 
saúde em Porto Velho, como já está sendo feito desde 
o ano passado, com mais oitenta leitos no Hospital de 
Base, que atualmente está sendo ampliado. Há tam-
bém a construção do Hospital Cosme e Damião, um 
hospital infantil em nossa capital, e a construção da 
Policlínica Oswaldo Cruz em nossa capital.

É por este motivo, é por esta razão que ocupo 
esta tribuna hoje, mais uma vez: para contribuir com 
meu Estado e, ao mesmo tempo, buscar o que é di-
reito de meu Estado.
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Muitos sabem que a construção das usinas é 
fundamental para o Brasil. O Brasil precisa de ener-
gia. Mas quero lembrar aos Senadores da região ama-
zônica, ao povo da Região Norte: depois das usinas 
prontas, sabem o que vai ficar para nós? Vai ficar uma 
banana. Não ficará sequer um centavo de ICMS para o 
nosso Estado. Precisamos urgentemente criar o ICMS 
verde, em cima da tarifa da energia gerada dentro do 
Estado, porque, com esse ICMS, nossa região pode-
rá desenvolver-se. Caso contrário, toda a energia vem 
por uma linha de transmissão, interligando com São 
Paulo, e, se no nosso Estado facilitarmos, o ligamento 
e o desligamento das usinas provavelmente irão até 
o Rio de Janeiro.

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Senador...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não que-

remos que alguns erros, que hoje existem em alguns 
Estados, sejam cometidos em nosso Estado nem nos 
demais Estados da Federação.

Pois não, Senadora.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 

Ivo, permita-me um aparte?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Primeiro, 

concedo o aparte ao Senador Blairo Maggi.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Pois não.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT. Fora do mi-

crofone.) – Primeiro, pode falar a Senadora.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – É o mês 

das mulheres, as mulheres têm preferência.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu lhe agra-

deço, Senador. Pedi o aparte para concordar com V. 
Exª. O Governo Federal não pode continuar com essa 
forma de pensar o desenvolvimento da nossa região 
amazônia ou de qualquer outra região brasileira, sem 
considerar a existência de pessoas que vivem na re-
gião e que sobrevivem dos recursos da região, como 
as populações tradicionais. Não se pode também dei-
xar de pensar nos impactos socioambientais que esses 
grandes projetos têm causado à Amazônia. V. Exª tem 
razão. O que tem sobrado para as regiões periféricas 
do Brasil, depois que conseguem instalar as usinas, é 
exatamente a fome, a pobreza, a miséria e o desem-
prego. É por isso que Belo Monte, nesta semana, mais 
uma vez, foi bloqueada pela Justiça. Está de parabéns 
o Ministério Público Federal do Estado do Pará, que 
tem lutado, com unhas e dentes, para fazer com que o 
Governo Federal cumpra minimamente, Senadora Mar-
ta, as etapas que são condição sine qua non para que 
se instale qualquer projeto naquela região! Nenhuma 
etapa, seja relativa ao saneamento básico, seja relativa 
a qualquer outra questão, foi resolvida antecedendo a 
questão de Belo Monte. Então, eu queria parabenizar 
V. Exª e dizer que faço coro com o povo da Amazônia, 

com os trabalhadores da Amazônia, que estão resis-
tindo a Belo Monte e a outros empreendimentos com 
esse formato.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Senado-
ra, agradeço-lhe seu aparte, mas devo dizer que são 
importantes esses empreendimentos para o Brasil, 
que precisa de energia.

Na verdade, precisamos criar um mecanismo 
no Senado Federal, no Congresso Nacional, uma le-
gislação que possa ajudar esses Estados produtores 
de riqueza a desenvolverem suas regiões. Caso con-
trário, a energia vem para cá. Uma empresa que se 
instala na região amazônica tem o mesmo custo de 
uma empresa que se instala nos demais Estados da 
Federação brasileira. É um dos pontos que vamos tra-
balhar juntos, para que essas riquezas naturais sejam 
aproveitadas, gerando emprego e renda. É preciso que, 
acima de tudo, de uma vez por todas, esses empreen-
dimentos fiquem na região, gerando riqueza e renda. 
E falo especialmente da questão do ICMS. É preciso 
atender a essas demandas sociais existentes em vá-
rias áreas. Sou a favor dos empreendimentos. O que 
queremos é acompanhá-los, passo a passo, para que 
não se cometam erros, para que se valorize a riqueza 
existente em nosso País.

Obrigado, Srª Presidente.
Que Deus abençoe todos!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Ivo Cassol.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, para consultar se nós teremos Ordem do 
Dia, já que são 16 horas e, pelo Regimento, a Ordem 
do Dia começa, impreterivelmente, às 16 horas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Teremos Ordem do Dia. Entretanto, há a leitura 
de uma medida provisória que farei agora.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois 
não.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A medida provisória sobrestará a pauta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 15, de 
2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa, o Projeto 
de Lei de Conversão nº 4, de 2011, que institui hipóte-
ses específicas de sanção disciplinar para a violação 
de sigilo fiscal e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 507, de 2010.).

São os seguintes o ofício e o Projeto de 
Lei de Conversão:
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Of. nº 15/11/PS-GSE

Brasília, 2 de março de 2011

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011 (Medida 
Provisória nº 507, de 2010), do Poder Executivo, apro-
vado na Sessão Plenária do dia 1º-3-2011, que “Ins-

titui hipóteses específicas de sanção disciplinar para 
a violação de sigilo fiscal e dá outras providências.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 4, de 2010, que acaba de ser lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o 
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 
15 de março.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Alvaro Dias, eu gostaria de dar a pa-
lavra, antes de começar a Ordem do Dia, ao Senador 
Roberto Requião e depois instalar a Ordem do Dia. O 
senhor concorda?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A pau-
ta está trancada com a leitura da medida provisória.

Então, V. Exª poderia abrir a Ordem do Dia e 
encerrá-la. O Senador Requião, assim, teria vinte mi-
nutos ao falar depois da Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tendo em vista o fato de que a pauta está 
trancada, essa é uma boa ideia. Vamos, então, fazer 
dessa forma.

Está aberta a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Está encerrada a Ordem do Dia.

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

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n° 166, de 2008 (n° 696/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribei-

ro), que dispõe sobre o acesso à informação 
de valor didático por alunos e professores nas 
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de 
2010, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável, 
nos termos da Emenda no 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

1-A 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 507, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 4, de 2011, que ins-
titui hipóteses específicas de sanção discipli-
nar para a violação de sigilo fiscal e dá outras 
providências.

(Lida no Senado Federal no dia 
02.03.2011)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

20.11.2010)
Prazo final prorrogado: 15.03.2011

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Começamos com o pronunciamento do Senador 
Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Srª Presidente, abro mão do meu tempo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. 
(Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Ana Rita, por 
vinte minutos.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada.

Srª Presidente, companheira Marta Suplicy, de-
mais Senadoras e Senadores presentes, estamos aqui 
hoje para falar um pouco sobre a homenagem que foi 
feita, no dia de ontem, às mulheres pelo Dia Interna-
cional da Mulher. 

Então, é com grande satisfação que ocupamos 
hoje a tribuna para fazer esta homenagem às mulhe-
res e parabenizá-las pela marca que empreendem 
na resistência à desigualdade existente em nossa 
sociedade.

No dia 8 de março, próxima terça-feira, comemo-
ram-se 101 anos que mulheres de todos os continen-
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tes celebram o Dia Internacional da Mulher como um 
dia de reflexão e de luta. A data é uma oportunidade 
para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres 
na sociedade ocidental e, principalmente, no Brasil, e 
lembrarmos que a igualdade entre homens e mulheres 
é um processo permanente de construção.

Vivemos este ano um momento importante e sig-
nificativo na história da democracia em nosso País. E 
aqui, senhoras e senhores, refiro-me à eleição e posse 
da primeira mulher Presidenta do Brasil. Efetivamen-
te, Senadoras e Senadores, a eleição da companhei-
ra Dilma Rousseff é um evento, sob muitos aspectos, 
marcante na nossa história política e, assim espero, 
marca também um ponto de virada na longa luta das 
mulheres para conquistar um lugar na política, uma luta 
que ainda continua longe de encontrar descanso. 

Foi só há oitenta anos que conquistamos o direito 
básico de votar, mais de 110 anos depois das primei-
ras eleições gerais realizadas no Brasil, às vésperas 
da proclamação da Independência. Foi preciso espe-
rar quase um século mais para termos uma mulher no 
cargo mais alto da Nação e, mesmo depois de con-
quistar isso, ainda somos uma minoria na ocupação 
de cargos políticos.

Hoje, as mulheres ocupam menos de 10% das 
cadeiras do Parlamento brasileiro, Senadora Marta 
Suplicy, contra uma média mundial de cerca de 20%; 
nas eleições do ano passado, menos de 12% dos elei-
tos, considerando todos os cargos em disputa, foram 
mulheres.

Em termos da representação aqui, no Congresso 
Nacional, a evolução tem sido muito lenta. Mas, se o 
panorama do Parlamento ainda não evoluiu como gos-
taríamos, a chegada da companheira Dilma à Presi-
dência já se mostrou decisiva para a presença feminina 
na política, no âmbito do Poder Executivo.

Aproveito a ocasião para saudar a Presidenta 
Dilma e a nossa Ministra da Secretaria de Política para 
as Mulheres, a nossa companheira Iriny Lopes, e di-
zer que elas foram imensamente felizes ao estabele-
cerem, como uma das prioridades do nosso Governo, 
a luta pela erradicação da feminização da pobreza e 
da miséria.

Considero essa uma das tarefas mais importan-
tes do nosso Governo e adianto que a Presidenta e a 
nossa Ministra podem contar com o total apoio não só 
do nosso mandato, mas com certeza do mandato de 
todas as companheiras Senadoras desta Casa e das 
companheiras Deputadas Federais.

Tenho defendido, na nossa bancada, que devemos 
mobilizar-nos para incidir, de fato, sobre o Orçamento 
da União. Entendo que a disputa dos recursos da União 
passa pela política que a nossa Presidenta definiu para 

as mulheres. Garantir a economia econômica significa 
garantir a emancipação social e política das mulheres. 
Precisamos ajudar a construir e a pavimentar espaços 
para que essa luta se efetive de fato.

Dados da Organização Internacional do Trabalho 
revelam que, considerando a média de pessoas aptas 
no mundo a trabalhar, em 2007, apenas 40,1% das mu-
lheres estavam empregadas, ante 73,4% dos homens. 
Cito esse dado, mas poderia citar inúmeros outros que 
mostram as desigualdades que enfrentamos no dia a 
dia e como ainda são grandes os nossos desafios.

A inserção das mulheres no mundo do trabalho 
passa, sem nenhuma dúvida, pela criação de mais va-
gas no ensino infantil. Garantir creches para as nossas 
crianças significa garantir que as mães possam traba-
lhar e estudar, o que está em total acordo com as me-
tas que o nosso Governo definiu e que, com certeza, 
todos nós apoiamos integralmente.

Não tenho dúvidas de que a autonomia financeira 
das mulheres assegurará, inclusive, maior participação 
das mulheres nos espaços decisórios de poder.

Devemos também sair em defesa da Lei Maria 
da Penha, que, neste momento, como todos nós já sa-
bemos, sofre ataques absurdos. A lei é o instrumento 
mais poderoso que temos para combater a violência 
doméstica e familiar, Senador Magno Malta.

Outro ponto considerado prioritário é a discus-
são da reforma política. E, nesse ponto, quero chamar 
a atenção para a reforma política. Temos que incidir, 
participar ativamente e nos organizar para garantirmos 
a paridade nas disputas eleitorais.

Para vencermos a inércia do sistema político atu-
al, que tende, por sua própria evolução, a perpetuar o 
viés de gênero que caracteriza nossa política, é preciso 
que pensemos também em mecanismos institucionais 
que enfrentem essa tendência.

Nesta legislatura, alguns avanços internos, no 
que se refere ao funcionamento e à direção das duas 
Casas Legislativas – a Câmara e o Senado –, devem 
ser saudados. Pela primeira vez na história, uma mu-
lher assume um cargo na Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, a Deputada Rose de Freitas, que é a 
Primeira-Vice-Presidente da Casa.

O SR. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concede-
me um aparte, Senadora?

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Sena-
dor Magno Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora 
Ana Rita, eu quero saudá-la, cumprimentá-la, em nome 
dos capixabas, do nosso Estado, dos canelas verdes 
de Vila Velha, onde nós residimos, onde tenho a felici-
dade de residir, na mesma cidade em que V. Exª fez a 
sua história política e tornou-se Vereadora, com esse 
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mesmo procedimento, com o respeito da população 
do seu Estado pela sua tenacidade, pelo seu vigor de 
caráter, pelo seu comportamento ao longo da sua his-
tória no Partido dos Trabalhadores. E é dessa maneira 
que Vila Velha a vê, é dessa maneira que Vitória a vê, 
Serra, Cariacica, o nosso Estado inteiro. E esse pro-
nunciamento de V. Exª, neste momento, de bom tom, 
quando chama a atenção para a questão das mulheres, 
é absolutamente saudável, e todos hão de saudar V. 
Exª pelo pronunciamento. V. Exª faz uma saudação à 
Presidente da República, a essa mulher que chegou 
ao poder. E eu fico muito à vontade, porque penso que 
não temos nada que ficar respondendo sobre a Pre-
sidente Dilma, mas as pessoas: “Ela vai dar certo?”, 
“É uma mulher, será que vai fazer um bom governo?”. 
Como se ela fosse novata! A nossa Presidente Dilma, 
essa mulher no poder, era simplesmente a grande ge-
rente do Governo Lula e se tornou diretora da empresa 
agora. Quer dizer, ela sabe tudo, conviveu com todos 
os avanços do Governo Lula e certamente, com a ca-
pacidade que tem, com o mando agora, daqui para a 
frente, fará muito mais. V. Exª faz uma citação da mu-
lher e dessa capacidade. Eu também acredito. Eu sou 
daqueles que pensam que, nos cargos, nos pontos 
mais críticos da sociedade brasileira, devia haver uma 
mulher. Acho que todo juiz tinha que ser mulher, todo 
promotor, todo Ministro de Tribunal Superior, todo de-
legado, porque mulher tem uma sensibilidade a mais 
e tem mais coragem. Mulher tem coragem de decidir, 
mulher... Em mil casos de corrupção, você encontra 
três, quatro mulheres envolvidas naquilo lá. Quer dizer, 
acho que a diferença, o fato de ser mãe, de amamentar 
e ter útero faz da mulher um ser diferente. Eu saúdo 
V. Exª pela coragem do pronunciamento. V. Exª agora 
cita a primeira mulher a assumir um cargo na Mesa 
da Câmara. Para nossa felicidade, a Deputada Rose 
de Freitas, que é do Espírito Santo, do nosso Estado. 
Queremos abraçar essa guerreira, que tem uma his-
tória de enfrentamento à ditadura. Eu me lembro de 
que, quando o Presidente Lula ganhou a eleição e re-
cebeu a bancada do Espírito Santo pela primeira vez, 
ele se dirigiu a ela, abraçou a Rose, dizendo que, na 
primeira vez em que foi ao Espírito Santo, foi levado 
por ela. Veja só a história de luta, de ousadia dessa 
nossa querida Vice-Presidente, agora, da Câmara, a 
nossa querida Deputada Rose de Freitas! E concluo: 
V. Exª toca na Lei Maria da Penha, que foi um grande 
avanço, um avanço para punir e para atender a mulher 
que já foi agredida, desmoralizada, maltratada dentro 
de casa, na rua. Eu tenho uma emenda à Lei Maria da 
Penha – que já comuniquei à nossa Secretária Iriny 
Lopes, que para nossa felicidade também é do nosso 
Estado –, e certamente terei o apoiamento desta Casa, 

uma emenda à Lei Maria da Penha com caráter pre-
ventivo. Hoje, a mulher vai e denuncia o marido; depois, 
ele chega em casa, passa mel na boca da mulher, ela 
volta lá e tira a denúncia. Ele volta, mata a mulher e 
fica por isso mesmo. Então, a minha emenda propõe 
que, uma vez feita a denúncia e feito o inquérito, não 
se tire mais. A denúncia vai continuar o processo in-
vestigatório, até porque esse indivíduo vai saber que o 
processo investigatório continua, e essa mulher certa-
mente terá sua vida poupada. É a visão que eu tenho. 
Então, precisamos agir de forma preventiva. Parabenizo 
a nossa querida Senadora Marta Suplicy, ex-Prefeita 
de São Paulo, ex-Ministra do Turismo, assentada na 
Presidência da Casa, no momento em que V. Exª faz 
um pronunciamento tão feliz, para a felicidade da Nação 
e para nós que somos do Espírito Santo, que sentimos 
muito orgulho de V. Exª.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senador 
Magno Malta, agradecemos as suas palavras.

Queremos dizer que, aqui, no Senado, nós tam-
bém nos sentimos muito felizes, porque nós já tive-
mos, na legislatura anterior, duas mulheres na Mesa. E 
agora, nesta legislatura, nós temos a Senadora Marta 
Suplicy como nossa 1ª Vice-Presidente. Isso é muito 
importante para nós, mulheres. No entanto, Senador, 
ainda precisamos tornar o nosso Legislativo mais per-
meável em geral à presença das mulheres.

Como eu já disse, acredito que vivemos hoje com 
o amadurecimento de nossa democracia e, sobretudo, 
com a chegada de Dilma Rousseff à Presidência, um 
momento propício para aprofundar e ampliar a discus-
são sobre a participação feminina na política. 

Faço votos de que sejamos capazes – e acredito 
efetivamente que o sejamos – de não deixar passar 
essa excelente oportunidade. Para isso, considero fun-
damental que a reforma política seja debatida com a 
sociedade e que estreitemos os laços com os movi-
mentos sociais.

Ressalto que, apesar das várias barreiras venci-
das, a desigualdade, a opressão e a violência contra 
as mulheres persistem em nossa sociedade. Mesmo 
com avanços, ainda há discrepâncias, especialmente 
em relação aos salários entre homens e mulheres. 

Nosso País já ratificou a Convenção 100 da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), que trata de 
remuneração igual para trabalho de igual valor, mas, 
passada a aprovação, cada Nação deve se adequar 
ao que dispõe a norma. 

As diferenças entre homens e mulheres no mer-
cado de trabalho vão além da desigualdade salarial. No 
Brasil e em diversos outros países da América Latina, 
as mulheres continuam tendo menor participação nas 
atividades econômicas, são maioria no trabalho infor-
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mal e entre a população desempregada e continuam 
sendo as maiores vítimas de assédio moral e sexual 
e das doenças laborais.

Isso sem dizer que, coagidas socialmente a as-
sumir o papel de mãe e de dona de casa, muitas ve-
zes só lhes restam duas alternativas: depender eco-
nomicamente dos seus pais, irmãos ou maridos, ou 
aceitar trabalhos precarizados, sem nenhuma garan-
tia trabalhista, para poder conciliar o trabalho produ-
tivo com suas tarefas domésticas. Esse arranjo entre 
o trabalho produtivo e o reprodutivo realizado pelas 
mulheres faz com que a jornada de trabalho feminina 
seja aproximadamente 13% mais extensa do que a 
jornada masculina.

Portanto, a luta por igualdade salarial não está 
descolada da luta por políticas públicas que possibi-
litem à mulher condições de acesso ao mercado de 
trabalho em pé de igualdade com os homens.

Como se vê, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é 
preciso repactuar as políticas públicas para assegurar 
direitos, como a carteira de trabalho assinada, creche 
perto de casa para os filhos e mais oportunidade de 
formação para as mulheres.

Quero dizer que todos os esforços só terão re-
sultados se, efetivamente, nós, mulheres, formos pro-
tagonistas desse processo. E, como disse em seu 
pronunciamento a Ministra Iriny Lopes, “quando uma 
mulher transforma a sua história, todo o país se trans-
forma com ela”.

A trajetória e a coragem das mulheres são exem-
plos de luta e de sadia transgressão, num mundo que 
ainda privilegia os homens em muitos aspectos.

Srª Presidente, quero encerrar meu pronuncia-
mento – e, hoje, de maneira muito especial –, home-
nageando, neste mês de março, todas as mulheres 
lutadoras, em especial as mulheres capixabas, que 
ajudam na construção de um mundo melhor e que 
acreditam que ousar e sonhar é possível para a trans-
formação que queremos.

Aproveito também, Srª Presidenta e Srªs Senado-
ras e Senadores, para saudar o movimento feminista e 
social do Estado do Espírito Santo, que organizou ex-
celente agenda de comemoração e reflexão para este 
mês de março. Entre tantos movimentos, quero aqui 
destacar o Fórum Estadual de Mulheres do Espírito 
Santo, o Movimento de Mulheres Camponesas, a As-
sociação das Mulheres Unidas da Serra, a Associação 
de Mulheres Unidas de Cariacica Buscando Libertação, 
o Coletivo Feminina, a Comissão de Mulheres Indíge-
nas Tupiniquins e Guaranis, as mulheres da região de 
Vila Velha, que é uma região extremamente carente, 
da região de Terra Vermelha e mulheres também do 
Município de Cariacica.

Então, quero aqui, de maneira muito especial, 
saudar as mulheres do nosso Estado do Espírito Santo, 
todas elas que estão na luta dos movimentos populares, 
no movimento sindical, no movimento das mulheres 
trabalhadoras rurais. Mas também não posso deixar 
aqui de saudar nossas mulheres, companheiras, brasi-
leiras que, nos vários cantos deste País, estão lutando 
por igualdade, estão lutando por justiça social, estão 
lutando pela transformação da sociedade e buscan-
do vida melhor não só para si, mas, particularmente, 
para todo o povo brasileiro, para suas famílias, para 
seus filhos.

Um grande abraço a todos! Que todas possam ter, 
durante o mês de março, belíssimas confraternizações! 
Mas a luta continua, a luta não é fácil, a luta exige de 
nós um esforço muito grande, exige de nós dedicação, 
e devemos nos fortalecer, a cada dia, para que possa-
mos garantir melhores condições de vida e de trabalho 
para todo o povo brasileiro e, particularmente, para as 
mulheres, que somos a maioria da população.

Muito obrigada, Srª Presidenta. Obrigada, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, acho 
que o orador inscrito é o Senador Pinheiro. Enquanto 
ele se dirige à tribuna – não sei se é o Senador Pinheiro 
agora –, eu só queria usar este espaço...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não é ele agora.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... para 
comunicar que, às 19h30, a Frente da Família terá uma 
reunião com o Ministro da Saúde, em que trataremos 
das posições da Frente da Família com relação aos 
interesses da família brasileira, interesse dos nossos 
filhos, da formação da família como um todo, de ações 
preventivas de fortalecimento de fundamentos de fa-
mília no Brasil. 

Esse degringolamento tem sido a razão principal 
da violência que estamos vivendo, da falta de estrutu-
ra familiar. Certamente, a Frente da Família vai tratar 
disso com o Ministro da Saúde de forma propositiva, 
com ações propositivas, para contribuir com esse novo 
momento que esperamos da sociedade brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela 

ordem, Srª Presidente. Senador Paulo Bauer.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
queria informar a V. Exª e a todos os Pares desta Casa 
que apresentei à Mesa um requerimento para pedido 
de informações junto ao Sr. Ministro da Educação, 
através do qual solicito informações relacionadas ao 
Plano Nacional de Educação (PNE), que tramita na 
Câmara dos Deputados, na forma do Projeto de Lei 
nº 8.035, do ano de 2010.

O pedido de informações tem o propósito de in-
formar a respeito das metas estabelecidas no PNE, 
principalmente para que possamos ter conhecimento 
de todos os números que orientaram essas metas. 

É necessário e importante que todos nós tenha-
mos, aqui, no Senado Federal, bem como no Congresso 

Nacional, conhecimento das metas estabelecidas no 
projeto de lei, a partir dos diagnósticos e dos números 
existentes na educação brasileira. 

Como todos sabem, a cada dez anos é apresen-
tado para o Congresso Nacional e votado um Plano 
Nacional de Educação. E esse tema, que vai exigir mui-
to debate e muita discussão de todos os Pares desta 
Casa, precisa ter fundamentadas todas as metas, a 
partir de números e de dados que o MEC não forne-
ceu no projeto de lei original, e que peço que forneça 
através deste requerimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Paulo Bauer, o Requerimento terá o nº 
165 e está sendo encaminhado à Mesa.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

Busca-se promover a criança e o adolescente em 
sua integralidade. O Lar mobiliza a comunidade para 
a coparceria, visando à prestação de serviços volun-
tários, realização de eventos para garantir os recursos 
necessários à manutenção da qualidade dos serviços 
prestados aos abrigados.

O Lar Abdon Batista vem se adaptando às legis-
lações, às novas e constantes demandas sociais, às 
diversas formas alternativas e criativas de administrar 
e gerenciar o abrigo, mantendo sempre o diálogo com 
a comunidade, com suas parcerias públicas e privadas 
com os poderes constituídos sob os quais se interliga 
pela natureza de seu atendimento, visando sempre 
à excelência do serviços prestados aos abrigados e 
seus familiares.

Atualmente a Associação de Amigos das Crianças 
do Lar Abdon Batista, promove convivência familiar e 
comunitária, saúde, educação, preparação para o mer-
cado de trabalho, esporte, lazer e cultura, mantendo 
seus investimentos direcionados, em sua totalidade, 
à qualidade de vida dos abrigados, garantindo o de-
senvolvimento integral que lhe é de direito. – Senador 
Paulo Bauer.

REQUERIMENTO No 166, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso pelo trans-
curso do centenário de fundação do Lar Abdon Batista, 
o maior abrigo da cidade de Joinville (SC) e região.

Justificação

O Lar Abdon Batista foi criado em 1911, com a 
denominação de Sociedade de Caridade e Asilo de 
Órfãos e Desvalidos. A partir de 1916, a Congregação 
Divina Providência assumiu a administração e gerência 
das ações da Sociedade. Em 1970, ocorreu a transfe-
rência dos idosos para o Asilo Bethesda e a instituição 
passou a ser denominada de Lar Abdon Batista, aten-
dendo somente crianças e adolescentes.

A instituição tem como missão atender crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
proporcionando-lhes ambiente familiar acolhedor, com 
base em valores cristãos, com o objetivo de transfor-
mar pequenas vidas em cidadãos conscientes de seus 
deveres e direitos, aptos a assumirem suas respon-
sabilidades na sociedade. Os nobres propósitos da 
instituição podem ser resumidos em seu ideário: Ser 
excelência de execução em todas as ações desen-

volvidas enquanto entidade de Abrigo para crianças 
e adolescentes.

As atividades desenvolvidas sob a coordenação 
e responsabilidade da Associação de Amigos das 
Crianças do Lar Abdon Batista estão fundamentadas 
em três eixos: acolher crianças e adolescentes; acom-
panhar as famílias dos abrigados e propiciar a reinte-
gração familiar. Sendo assim, ampara os abrigados, 
cujos direitos foram violados, visando ao resgate e 
ao bem estar biopsicosocial, cultural e espiritual dos 
desassistidos, enquanto tutelados, e prepara sua rein-
serção nas famílias.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pela ordem...

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para secundar 
o Senador Magno Malta, que, neste exato momento, 
convidou a todos para uma reunião da Frente da Fa-
mília. Eu queria aproveitar, inclusive, e reafirmar o que 
tenho dito em relação a essa questão, ao episódio, e 
até sobre essa relação com a Câmara dos Deputados, 
já que é uma frente mista – portanto, não é uma frente 
só de Senadores –, para que, efetivamente, não faça-
mos isso de modo próprio, isolados, a fim de que não 
se torne uma iniciativa só do Senador Magno Malta. 

Quero, inclusive, alertar meus nobres Pares desta 
Casa, do Congresso Nacional, mais precisamente às 
Srªs e Srs. Deputados, para que essa iniciativa não seja 
isolada. E, portanto, que não caminhemos numa direção 
como se pudéssemos estabelecer algo extremamente 
concorrente acerca principalmente desse debate.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está registrado, Senador.

Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Obri-
gada, Presidente.

Eu só quero registrar nesta Casa um reconheci-
mento ao Ministério da Saúde. Estamos vivendo uma 
situação muito difícil de dengue no Paraná, especifica-
mente na região norte, em Londrina e em duas cidades 
do norte do Estado, e o Ministro Padilha prontamente 
mandou uma equipe, que ontem esteve lá, fazendo 
uma reunião com toda a área de saúde desses três 
Municípios, junto com o Dr. Giovanini Coelho, que é o 
Coordenador Nacional de Combate à Dengue.
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As medidas já estão sendo tomadas, inclusive 
com o compromisso do Ministério da Saúde de levar a 
Londrina e à região, se necessário for, médicos e tam-
bém apoio de infraestrutura ao atendimento, além de 
estar fazendo um levantamento sobre as necessidades 
emergenciais de equipamentos e medicamentos. 

Então, queria fazer esse registro e dizer que o 
caso realmente requer um acompanhamento siste-
mático do Ministério da Saúde. Ouvi aqui outros Se-
nadores falando de regiões que estão com bastante 
problema em relação à dengue, como o Amazonas. 
No Paraná, temos três cidades, Londrina, Cornélio 
Procópio e Jacarezinho, que estão também em esta-
do de alerta. Prontamente, o Ministério da Saúde está 
acompanhando essa situação.

Obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora.
Sobre a Mesa requerimentos que, em não haven-

do objeção do Plenário, passamos a ler e apreciar. 
Não se trata de matérias legislativas, mas de 

cunho administrativo. Portanto, podem ser votadas.
A Senadora Lídice da Mata apresentou o Reque-

rimento nº 67, de 2011, lido anteriormente, solicitando, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para participar, como representante do Senado Fede-
ral, da Feira ITB Berlim 2011, em Berlim, Alemanha, 
no período de 8 a 14 de março do corrente ano.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Nesse sentido, nos termos do art. 40 do Regi-
mento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favo-
rável oferecido à matéria pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na 
forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER No 28, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
no 67, de 2011, da Senadora Lídice da Mata, 
que requer, nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno, licença dos trabalhos da 
Casa para participar, como representante 
do Senado Federal, da feira “ITB BERLIN 
2011”, no período de 8 a 14 de março de 
2011, na cidade de Berlim, Alemanha.

Relator: Senador Vital do Rego

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento no 67, de 2011, da Senadora Lídice da Mata, 
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado, licença dos trabalhos da Casa para parti-
cipar, como representante do Senado Federal, da feira 
“ITB BERLIN 2011”, na cidade de Berlim, Alemanha, 
no período de 8 a 14 de março de 2011.

O Requerimento se faz acompanhar do Ofício no 
008/2011/Presi, de 4 de fevereiro do corrente, subs-
crito pelo Senhor Mário Augusto Lopes Moysés, Pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, 
esclarecendo que a feira em comento é um dos mais 
expressivos acontecimentos do setor turístico mundial, 
proporcionando ambientes que favorecem a apresenta-
ção das últimas novidades e informações da indústria 
turística, com uma programação atualizada e modelos 
inovadores de negócios relacionados ao turismo glo-
bal. Nesse sentido, a Presidência da Embratur enalte-
ce que a participação do Brasil muito contribuirá para 
a promoção do nosso País, no exterior, como destino 
turístico mundial.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, prevê que “a ausência do Senador, quando in-
cumbido de representação da Casa ou, ainda, no de-
sempenho de missão no País ou no exterior, deverá 
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se 
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em 
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, a Requerente comunica que 
estará ausente do País no mesmo período da licença 
solicitada – 8 a 14 de março de 2011. Sua Excelência, 
a Senadora Lídice da Mata, solicita, portanto, as neces-
sárias providências para o desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
em tela.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Se-
nador Vital do Rego.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação aprovada pelo Ple-

nário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 146, 
de 2011, dos Senadores Marcelo Crivella, Ricardo 
Ferraço e outros Srs. Senadores, solicitando a realiza-
ção de sessão especial destinada a comemorar o 90º 
aniversário de fundação do Jornal Folha de S.Paulo, 
a realizar-se no dia 14 de março.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Requerimento nº 146, de 2011, ficam 

prejudicados os de nºs 105, 111 e 144, de 2011.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Há sobre a mesa, requerimento do Senador 
Paulo Paim de desarquivamento de proposições:

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO No 167, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 332, § 1o, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a continuidade da 
tramitação dos seguintes projetos relacionados, de 
minha autoria:

SF PDS 424/2003 de 4-8-2003
Ementa: Susta o inciso I do artigo 38 do Decreto 

no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Presidência 
da República (Dispõe sobre o percentual reservado aos 
candidatos portadores de deficiência física para provi-
mento de cargos em comissão ou de confiança).

SF PEC 13/2006 de 9-3-2006
Ementa: Altera a redação do inciso IV do art. 7o 

e § 4o do art. 201 da Constituição Federal, para vincu-
lar os benefícios dos aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, ao 
salário-mínimo.

SF PEC 2/2003 de 20-2-2003
Ementa: Dá nova redação ao Inciso III do arti-

go 3o da Constituição Federal e ao caput do artigo 79 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
(Dispõe sobre a erradicação da pobreza, a margina-
lização e redução das desigualdades sociais, raciais 
e regionais).

SF PEC 2/2006 de 25-1-2006
Ementa: Altera os arts. 159 e 239 da Consti-

tuição Federal e acrescenta o art. 227-A a seu texto, 

para dispor sobre o Fundo de Promoção da Igualda-
de Racial.

SF PEC 21/2006 de 5-5-2006
Ementa: Dá nova redação ao inciso V do § 3o do 

art. 14 da Constituição, para dispor sobre a candidatura 
de pessoas não filiadas a partidos políticos.

SF PEC 23/2005 de 19-5-2005
Ementa: Altera disposições do Capítulo II – Das 

Finanças Públicas, do Título VI – Da Tributação e do 
Orçamento, estabelecendo normas voltadas a elabo-
ração e a execução das leis do piano plurianual, de 
diretrizes orçamentárias e orçamentária anual e dá 
outras providencias.

SF PEC 24/2005 de 19-5-2005
Ementa: Altera os arts. 159, 239 e 240 da Cons-

tituição Federal e acrescenta o art. 214-A a seu texto, 
para dispor sobre o Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Profissional.

SF PEC 31/2004 de 24-5-2004
Ementa: Altera o processo legislativo constitucio-

nal. (A apresentação e recebimento de projeto de lei 
ordinária ou de lei complementar está condicionado à 
demonstração da necessidade, da proporcionalidade 
e da razoabilidade de sua utilização).

SF PEC 35/2004 de 9-6-2004
Ementa: Altera o artigo 62 da Constituição Fede-

ral para acrescentar-lhe o § 13, na forma que especifica. 
(Dispõe sobre a edição de Medidas Provisórias).

SF PEC 42/2005 de 29-8-2005
Ementa: Altera o inciso I do art. 109, e inciso VI 

e § 2o do art. 114 da Constituição Federal, atribuin-
do a Justiça do Trabalho competência para processo 
e julgamento de causas originadas de acidentes de 
trabalho por dolo ou culpa do empregador e dissídio 
coletivo de trabalho.

SF PEC 47/2003 de 18-6-2003
Ementa: Altera o caput do artigo 57 da Consti-

tuição Federal, que dispõe sobre o funcionamento do 
Congresso Nacional.

SF PEC 48/2004 de 6-10-2004
Ementa: Altera a redação do inciso III, do art. 37 

da Constituição Federal. (Dispõe sobre a obrigatorie-
dade da nomeação de candidatos aprovados dentro 
do número de vagas fixados, em edital de concurso 
público).

SF PEC 6/2006 de 2-2-2006,
Ementa: Estende as normas especiais para apo-

sentadoria dos professores previstas na Constituição 
Federal para as regras de transição estabelecidas pelo 
art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 2005.

SF PEC 61/2004 de 14-12-2004
Ementa: Altera o inciso II do § 2o do art. 153 da 

Constituição Federal, na forma abaixo. (Dispõe sobre 
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a contribuição para a previdência de pessoa com idade 
igual ou superior a setenta anos).

SF PEC 69/2005 de 30-11-2005
Ementa: Altera o § 2o do art. 230, para acres-

centar-lhe os incisos I e II, na Constituição Federal 
(programa de amparo aos idosos).

SF PEC 75/2003 de 30-9-2003
Ementa: Altera o inciso XIII do artigo 7o da Cons-

tituição Federal, para reduzir a jornada de trabalho 
semanal.

SF PEC 95/2003 de 4-12-2003
Ementa: Dá nova redação ao inciso III, do § 1o 

e § 2o do artigo 40 e aos §§ 1o e 8o do artigo 201 da 
Constituição Federal, para dispor sobre a aposentado-
ria das pessoas portadoras de deficiência.

SF PLC 127/2001 de 3-12-2001
Ementa: Estende aos ferroviários da Rede Fer-

roviária Federal S. A. e da Companhia de Trens Urba-
nos o beneficio de que trata a Lei no 8.186, de 21 de 
maio de 1991, que dispõe sobre a complementação 
de aposentadoria de ferroviários.

SF PLC 15/2002 de 5-4-2002
Ementa: Acrescenta dispositivo ao artigo 69 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Exige a publica-
ção, no Diário Oficial da União, do ato de cancelamento 
de beneficio previdenciário).

SF PLC 151/1992 de 27-9-1989
Ementa: Dispõe sobre a extinção da contribui-

ção sindical a que se refere os arts. 578 a 591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 e dá ou-
tras providencias.

SF PLC nº 151/2001 de 17-12-2001
Ementa: Altera a Lei no 8.009, de 29 de março 

de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família.

SF PLC nº 38/1993 de 25-9-1989
Ementa: Altera a redação do caput do Artigo 

134 da Consolidação das Leis do Trabalho, para de-
terminar que o empregador deverá conceder férias ao 
empregado nos seis meses subsequentes a data de 
aquisição do direito às mesmas.

SF PLC nº 42/1994 de 21-3-1991
Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos 

gráficos, programadores e operadores que operem 
computadores ou outros equipamentos com terminal 
de vídeo.

SF PLC nº 55/2001 de 27-6-2001
Ementa: Altera dispositivos da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para efeito de acelerar 
e racionalizar o processo trabalhista e dá outras pro-
vidências.

SF PLC nº 56/1988 de 10-5-1988
Ementa: Estabelece a inclusão da matéria “Histó-

ria Geral da África e do Negro no Brasil” como disciplina 
integrante do currículo escolar obrigatório.

SF PLC nº 69/2001 de 25-9-2001
Ementa: Dispõe sobre o atendimento de emer-

gência de acidentes do trabalho em localidades onde 
não existe rede do Sistema Único de Saúde – SUS.

SF PLC nº 76/1991 de 27-3-1990
Ementa: Dispõe sobre regulamentação da ativi-

dade de motorista e cobrador de transportes coletivos 
urbanos e dá outras providências.

SF PLC nº 96/1995 de 25-2-1992
Ementa: Acrescenta parágrafos ao artigo 163 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da obriga-
ção das empresas de manter serviços especializados 
em segurança e medicina do trabalho.

SF PLS nº 1/2004 de 27-1-2004
Ementa: Dispõe sobre percentual de vagas se-

migratuitas em cursos de graduação de instituições 
privadas de educação superior.

SF PLS nº 108/2003 de 8-4-2003
Ementa: Dispõe sobre o cômputo, para fins de 

pagamento da indenização por dispensa sem justa 
causa, dos complementos de atualização monetária 
das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço – FGTS, mencionados na Lei Comple-
mentar nº 110, de 29 de junho de 2001, bem assim os 
decorrentes de decisão judicial.

SF PLS nº 12/2004 de 16-2-2004
Ementa: Altera o artigo 2º da Lei nº 10.555, de 

13 de novembro de 2002, que autoriza condições es-
peciais para o crédito de valores iguais ou inferiores 
a R$100,00 (cem reais), de que trata a Lei Comple-
mentar nº 110, de 29 de junho de 2001, e dá outras 
providências.

SF PLS nº 127/2006 de 16-5-2006
Ementa: Altera o § 4º do art. 2º da Lei nº 8.900, 

de 30 de junho de 1994, para dispor sobre o prolonga-
mento da concessão do seguro-desemprego, em até 
doze meses, para grupos específicos de segurados, a 
critério do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (CODEFAT).

SF PLS nº 129/2006 de 16-5-2006
Ementa: Acrescenta o § 4º ao art. 25 da Lei nº 

8.692, de 28 de julho de 1993, que define planos de 
reajustamento nos contratos de financiamento habita-
cional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação 
e dá outras providências.

SF PLS nº 13/2004 de 16-2-2004
Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, (que cria o Código Penal Brasilei-
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ro) para incluir a previsão de agravantes aos crimes 
praticados por motivo de racismo.

SF PLS nº 142/2003 de 23-4-2003
Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 8.213, de 

24 de junho de 1991, “que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providên-
cias”, reajustando o valor da cota do salário-família.

SF PLS nº 150/2003 de 28-4-2003
Ementa: Cria a Carreira de Policial Ferroviário 

Federal, Cargos efetivos/Comissionados no Depar-
tamento de Polícia Ferroviária Federal, e dá outras 
providências.

SF PLS nº 152/2004 de 24-5-2004
Ementa: Altera a legislação tributária federal e 

dá outras providências.
SF PLS nº 17/2004 de 1º-3-2004
Ementa: Dá nova redação ao inciso IV do artigo 

1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluin-
do os deficientes auditivos na obtenção da isenção do 
IPI, na aquisição de automóveis.

SF PLS nº 176/2003 de 12-5-2003
Ementa: Acrescenta dispositivos a Consolida-

ção das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre 
indenização em caso de inobservância das normas 
trabalhistas.

SF PLS nº 193/2005 de 31-5-2005
Ementa: Altera os arts. 246 e 247 da Lei nº 4.737, 

de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, 
e dá outras providencias. (Dispõe sobre a propagan-
da eleitoral).

SF PLS nº 200/2004 de 1º-7-2004
Ementa: Dispõe sobre o reajuste do valor do 

salário mínimo estipulado no art. 7º, IV, da Constitui-
ção Federal.

SF PLS nº 200/2006 de 3-7-2006
Ementa: Dispõe sobre o Substituto Processual 

e dá outras providências.
SF PLS nº 205/2004 de 5-7-2004
Ementa: Regulamenta o § 13 do art. 195 da Cons-

tituição Federal, e dá outras providências. (Dispõe sobre 
o Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS).

SF PLS nº 209/2005 de 8-6-2005
Ementa: Acrescenta parágrafos aos arts. 317 

e 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, para tornar insuscetíveis de fian-
ça e de liberdade provisória os crimes de corrupção 
ativa e passiva.

SF PLS nº 225/2004 de 11-8-2004
Ementa: Altera o parágrafo único do art. 145 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, para declarar que no crime de injúria quali-
ficada pela utilização de elementos referentes à raça, 
cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa 

ou portadora de deficiência (art. 140, § 3º, do Código 
Penal), procede-se mediante ação penal pública con-
dicionada à representação do ofendido.

SF PLS nº 232/2003 de 6-6-2003 – Comple-
mentar

Ementa: Regulamenta a promoção e defesa do 
emprego, dispõe sobre a proteção contra a dispensa 
motivada, estabelece medidas e incentivos para gera-
ção de empregos e dá outras providências.

SE PLS nº 24/2003 de 21-2-2003
Ementa: Acrescenta parágrafo ao artigo 625-E 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
SF PLS nº 24/2006 de 30-1-2006
Ementa: Altera a Medida Provisória nº 2.197-43, 

de 24 de agosto de 2001, para dispor sobre a cobertura 
securitária em financiamentos no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH).

SF PLS nº 244/2003 de 23-6-2003
Ementa: Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, para disciplinar a correção dos benefícios pre-
videnciários.

SF PLS nº 248/2004 de 25-8-2004 – Comple-
mentar

Ementa: Dispõe sobre a criação de conselhos 
tripartites, com representantes do governo, emprega-
dos e empregadores, para fiscalizar a concessão de 
incentivos fiscais.

SF PLS nº 250/2005 de 6-7-2005 – Comple-
mentar

Ementa: Estabelece requisitos e critérios dife-
renciados para a concessão de aposentadoria aos 
servidores públicos portadores de deficiência.

SF PLS nº 251/2005 de 6-7-2005
Ementa: Altera a Lei nº 9.717, de 27 de novembro 

de 1998, para especificar as doenças incapacitantes, 
para fins de incidência da contribuição previdenciária 
de servidores públicos inativos e seus pensionistas.

SF PLS nº 252/2005 de 6-7-2005 – Comple-
mentar.

Ementa: Dispõe sobre os requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
segurados do regime geral de previdência social por-
tadores de deficiência.

SF PLS nº 253/2005 de 6-7-2005
Ementa: Regulamenta os §§ 12 e 13 do art. 201 

e o § 9º do art. 195 da Constituição Federal, para dis-
por sobre o sistema especial de inclusão previden-
ciária dos trabalhadores de baixa renda e daqueles 
que, sem renda própria, se dedicam exclusivamente 
ao trabalho doméstico e sobre a contribuição social 
das empresas.

SF PLS nº 254/2005 de 6-7-2005

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 3 05793 

Ementa: Dispõe sobre a redução da jornada de 
trabalho, sem redução de salários, com o objetivo de 
promover o Pleno Emprego em curto prazo; e dá ou-
tras providencias.

SF PLS nº 27/2006 de 6-2-2006
Ementa: Altera o caput do art. 6º da Lei nº 10.820, 

de 17 de dezembro de 2003, para estender aos titu-
lares do Benefício de Prestação Continuada a prerro-
gativa de contratar empréstimo consignado em folha 
de pagamento.

SF PLS nº 271/2004 de 5-10-2004
Ementa: Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, para modificar o inciso II de seu artigo 71. 
(Dispõe sobre o prazo para apresentação de defesa 
pelo infrator nos crimes contra o meio ambiente).

SF PLS nº 28/2003 de 25-2-2003
Ementa: Dá nova redação ao inciso VIII do artigo 

22 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Dispõe 
sobre a competência para pagamento de impostos, 
taxas e prêmio de seguro complementar contra fogo, 
sobre locações dos imóveis urbanos).

SF PLS nº 285/2006 de 31-10-2006
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a criar o 

Programa “Cantando as Diferenças”, destinado a pro-
mover a inclusão social de grupos discriminados e dá 
outras providências.

SF PLS nº 287/2006 de 31-10-2006
Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 261, de 28 de 

fevereiro de 1967, que dispõe sobre as sociedades de 
capitalização e dá outras providências, para vedar a 
cobrança de multas ou a retenção de quaisquer valores 
sobre o montante depositado por subscritores de títulos 
de capitalização na hipótese de resgate antecipado.

SF PLS nº 288/2006 de 31-10-2006
Ementa: Acrescenta o § 4º ao art. 118 da Lei 

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para explicitar 
que não constitui acumulação proibida a titularidade 
de dois cargos públicos, quando apenas um deles for 
remunerado.

SF PLS nº 289/2006 de 31-10-2006
Ementa: Considera a atividade profissional de 

motorista de táxi prejudicial à saúde para efeito da 
concessão de aposentadoria especial.

SF PLS nº 29/2003 de 25-2-2003
Ementa: Dá nova redação ao artigo 37 da Lei nº 

8.245, de 18 de outubro de 1991 (Suprime a figura do 
fiador nas locações dos imóveis urbanos).

SF PLS nº 298/2006 de 14-11-2006
Ementa: Acrescenta art. 48-A à Lei nº 10.931, de 

2 de agosto de 2004, para permitir refinanciamento de 
saldo de financiamento imobiliário com interveniência 
de novo agente financeiro credor.

SF PLS nº 300/2005 de 29-8-2005

Ementa: Acrescenta parágrafos ao art. 6º da Lei 
nº 10.820, de 2003, determinando que a taxa de ju-
ros cobrada sobre empréstimos consignados em folha 
não excedam em 5 pontos percentuais ao ano a taxa 
básica da economia (taxa Selic).

SF PLS nº 301/2006 de 17-11-2006
Ementa: Acrescenta dispositivos na Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT) para regulamentar o 
adicional de penosidade previsto no inciso XXIII do art. 
7º da Constituição Federal.

SF PLS nº 302/2006 de 17-11-2006
Ementa: Modifica o art. 45 da Lei no 8.212 e art. 

96 da Lei no 8.213, ambas de 25 de julho de 1991, 
para dispensar, do pagamento de multa para conta-
gem recíproca de tempo de serviço o segurado que 
tenha exercido atividade dispensada do registro pre-
videnciário obrigatório.

SF PLS 308/2004 de 3-11-2004 – Complemen-
tar

Ementa: Prorroga o prazo para se firmar o Termo 
de Adesão, relativo aos complementos de atualização 
monetária de saldos de contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, de que trata a 
Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001.

SF PLS 314/2005 de 8-9-2005
Ementa: Dispõe sobre o reajuste do valor do 

salário-mínimo estipulado no art. 7o, IV, da Constitui-
ção Federal.

SF PLS 336/2005 de 27-9-2005 – Complementar
Ementa: Acrescenta a Seção IV e respectivos 

artigos ao Capitulo IV da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, a fim de estabelecer um teto 
para os gastos com a contratação de serviços de pro-
paganda e publicidade.

SF PLS 337/2003 de 19-8-2003
Ementa: Define o crime de veiculação de infor-

mações que induzam ou incitem a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional, na rede Internet, ou em outras redes desti-
nadas ao acesso publico.

SF PLS 337/2005 de 27-9-2005
Ementa: Acrescenta o § 5o ao art. 46 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de regular a 
utilização das licitações dos tipos “melhor técnica” e 
“técnica e preço” na contratação de serviços de pro-
paganda e publicidade.

SF PLS 350/2004 de 1o-12-2004
Ementa: Altera o art. 4o da Lei no 7.116, de 29 

de agosto de 1983, que assegura validade nacional 
as Carteiras de Identidade e regula sua expedição, 
para obrigar a inclusão do tipo sanguíneo e do fator 
Rh do portador.

SF PLS 358/2004 de 9-12-2004 – Complementar
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Ementa: Altera a Lei Complementar no 110, de 29 
de junho de 2001, que autoriza antecipação do paga-
mento do complemento de atualização monetária em 
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e dá outras providências.

SF PLS 364/2005 de 25-10-2005
Ementa: Altera o art. 2o da Lei no 9.709, de 18 de 

novembro de 1998, que regulamenta a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal. (Determina que o plebiscito e o referendo 
sejam executados em datas coincidentes aos pleitos 
eleitorais regulares).

SF PLS 391/2003 de 16-9-2003
Ementa: Proíbe a publicação em jornais de anún-

cio de emprego, sem a devida identificação da empre-
sa contratante.

SF PLS 406/2005 de 7-12-2005
Ementa: Altera o Decreto-Lei no 986, de 21 de 

outubro de 1969, a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Medida 
Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
disciplinar a comercialização de alimentos nas escolas 
de educação básica e a elaboração de cardápios do 
programa de alimentação escolar, e promover ações 
para a alimentação e nutrição adequadas de crianças 
e adolescentes.

SF PLS 410/2003 de 7-10-2003
Ementa: Dá nova redação ao caput do artigo 40 

e seu inciso I e caput do artigo 94 da Lei no 10.741, 
de 1o de outubro de 2003. (Dispõe sobre a gratuidade 
de vagas para pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta e cinco anos, no transporte coletivo intermu-
nicipal e as penalidades no descumprimento da lei.)

SF PLS 464/2003 de 13-11-2003
Ementa: Altera o § 2o do artigo 18 e o artigo 122 

da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, restabelecendo as regras 
originalmente asseguradas aos aposentados que per-
manecem ou retomam à atividade sujeita ao Regime 
Geral da Previdência Social.

SF PLS 466/2003 de 13-11-2003
Ementa: Altera o artigo 74 da Lei no 8.213, de 

24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providên-
cias, estabelecendo que a pensão por morte e devida 
a partir do óbito do segurado.

SF PLS 482/2003 de 19-11-2003
Ementa: Altera o disposto no caput do artigo 

103 Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providencias.

SF PLS 5/2003 de 18-2-2003

Ementa: Dispõe sobre reajuste do valor do sa-
lário-mínimo), a partir de maio de 2004, e dá outras 
providencias.

SF PLS 504/2003 de 3-12-2003
Ementa: Altera o artigo 10 da Lei no 8.069, de 13 

de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, para tornar obrigatória a triagem au-
ditiva neonatal em todo o País.

SF PLS 62/2005 de 9-3-2005
Ementa: Altera o artigo 134 da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT. (“As férias serão concedi-
das por ato do empregador, em um só período nos 12 
(doze) meses subsequentes a data em que o empre-
gado tiver adquirido o direito”).

SF PLS 64/2003 de 13-3-2003
Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho de 

40 horas semanais.
SF PLS 80/2003 de 25-3-2003
Ementa: Altera o artigo 20 da Lei no 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, que dispõe sobre o benefício de 
prestação continuada da Assistência Social aos idosos 
e aos portadores de deficiência carentes.

SF PLS 81/2003 de 25-3-2003
Ementa: Dispõe sobre a profissão de Técnico de 

Operação em Processamento, Utilidades e Transferên-
cia de Estocagem em plantas de extração e refino de 
petróleo, petroquímica e química.

SF PLS 83/2005 de 22-3-2005
Ementa: Dispõe sobre as vagas nas empresas 

para os trabalhadores com mais de quarenta e cinco 
anos, nos casos que especifica.

SF PLS 84/2003 de 25-3-2003
Ementa: Altera o inciso I, do artigo 2o da Lei no 

9.311, de 24 de outubro de 1996, que “institui a Con-
tribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmis-
são de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF, e dá outras providências.

SF PLS 85/2003 DE 25-3-2003
Ementa: Altera o artigo 3o da Consolidação das 

Leis do Trabalho, proibindo o uso de polígrafo pelo 
empregador.

SF PLS 91/2003 DE 27-3-2003
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação da ativi-

dade de motorista e cobrador de transportes coletivos 
urbanos e dá outras providências.

SF PLS 92/2003 DE 27-3-2003
Ementa: Concede estabilidade provisória no em-

prego aos trabalhadores e dá outras providências.
SF PLS 92/2004 DE 16-4-2004
Ementa: Cria o Programa Nacional de Estímulo 

à Primeira Empresa (PNPEM).
Autor: SENADOR – Paulo Paim
SF PLS 97/2003 DE 1o -4-2003
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Ementa: Altera o § 1o do artigo 193 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho. (Dispõe sobre o adicional 
de periculosidade).

SF PLS 97/2006 DE 20-4-2006
Ementa: Dispõe sobre a instituição da Semana 

do Trabalhador.
SF PRS 17/2003 de 15-5-2003
Ementa: Acrescenta o inciso III ao artigo 91, 

e revoga o inciso IV do § 1o da Resolução no 93, de 

1970, que “dá nova redação ao Regimento Interno do 
Senado Federal”, visando conceder automaticamente 
às proposições aprovadas em caráter terminativo nas 
comissões da Câmara dos Deputados o mesmo rito 
de tramitação no Senado Federal.

SF PRS 26/2004 DE 9-6-2004
Ementa: Cria a Comissão Geral no âmbito do 

Senado Federal.
SF PRS 6/2005 DE 9-3-2005
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Projetos de Lei da Câma-
ra nºs 56, de 1988; 76, de 1991; 151, de 1992; 38, de 
1993; 42, de 1994; 96, de 1995; 55 e 127, de 2001; e 
15, de 2002, constantes da solicitação do requerimen-
to de desarquivamento, a Presidência esclarece que 
não são passíveis de desarquivamento, em virtude de 
terem sido arquivados definitivamente em legislaturas 
anteriores à 53ª e não haverem sido desarquivados no 
prazo regimental, previsto no Regimento Interno, no 
início da legislatura seguinte ao arquivamento.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Tendo sido aprovado, as proposições desarqui-

vadas voltam a tramitar, nos termos dos despachos 
que serão publicados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – As proposições desarquivadas voltam a tramitar 
nos termos dos seguintes despachos:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2003, 
volta à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 
2006, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 
2003, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 
2006, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 
2006, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 
2005, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 24, de 
2005, uma vez que se encontra instruída pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
aguardará inclusão em Ordem do Dia;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 
2004, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 
2004, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 
2005, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 
2003, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 
2004, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 
2006, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 
2004, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 69, de 
2005, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 75, de 
2003, volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 95, de 
2003, uma vez que se encontra instruída pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
aguardará inclusão em Ordem do Dia;

– Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 2001, volta 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia;

– Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001, volta à 
Comissão de Assuntos Sociais, para exame das 
Emendas 1 e 2, de Plenário;

– Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2004, volta à 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte para 
adequação do texto final à Lei Complementar 
nº 95, de 1998;

– Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2004, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 127, de 2006, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2006, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, e poste-
riormente, vai à de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa;
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– Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2004, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, e poste-
riormente, vai à de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2003, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2004, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2004, volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2004, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, e poste-
riormente, vai à de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2006, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 205, de 2004, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, e poste-
riormente, vai à de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2004, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 232, de 2003-Com-
plementar, volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e posteriormente, vai à de 
Assuntos Sociais;

– Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2006, volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos, e posterior-

mente, vai à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2004-Com-
plementar, volta à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos;

– Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2005-Com-
plementar, volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania;

– Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2005-Com-
plementar, uma vez que se encontra instruído 
pela Comissão de Assuntos Sociais, ficará aguar-
dando inclusão em Ordem do Dia;

– Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2005, volta à 
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
seguindo posteriormente à de Assuntos Eco-
nômicos, e nos termos do art. 49, I, Regimento 
Interno, vai à de Assuntos Sociais;

– Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2006, uma vez 
que se encontra instruído pela Comissão de As-
suntos Econômicos, volta à de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2004, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2003, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 285, de 2006, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
seguindo posteriormente à de Direitos Huma-
nos e Legislação participativa, e nos termos do 
art. 49, I, Regimento Interno, vai à de Educação, 
Cultura e Esporte;

– Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2006, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2006, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;
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– Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2006, volta à 
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2003, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2006, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2005, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 301, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
e posteriormente, vai à de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2006, uma 
vez que se encontra instruído pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, volta à de Assun-
tos Sociais, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2004-Com-
plementar, volta à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos;

– Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2005, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2005-Com-
plementar, volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e posteriormente, vai à de 
Assuntos Econômicos;

– Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2003, uma 
vez que se encontra instruído pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, volta à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e nos ter-
mos do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2005, volta 
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e 
posteriormente, vai à de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 350, de 2004, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2004-Com-
plementar, uma vez que se encontra instruída 
pela Comissão de Assuntos Econômicos, aguar-
dará inclusão em Ordem do Dia;

– Projeto de Lei do Senado nº 364, de 2005, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2003, uma 
vez que se encontra instruído pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, volta à 
Comissão de Assuntos Sociais, em decisão ter-
minativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005, uma 
vez que se encontra instruído pela Comissão de 
Educação, cultura e Cidadania, volta à Comissão 
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 410, de 2003, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
e posteriormente, vai à de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Econômicos, e poste-
riormente, vai à de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2003, uma 
vez que se encontra instruído pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, volta à 
Comissão de Assuntos Sociais, em decisão ter-
minativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2003, uma vez 
que se encontra instruído pela Comissão de As-
suntos Sociais, volta à de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2005, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2003, volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos, e, posterior-
mente, vai à de Direitos Humanos e Legislação 
participativa, em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2005, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;
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– Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2003, volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2003, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2004, volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2003, volta 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2006, volta à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
e posteriormente, vai à de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa; e

– Projetos de Resolução nºs 17, de 2003; 26, de 
2004; e 6, de 2005, que voltam à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde se encon-
tra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal, 
seguindo posteriormente à Comissão Especial 
da Reforma do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, pela 
Liderança, por até vinte minutos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o tema que trago hoje 
a esta tribuna ronda o cotidiano dos jovens de todas 
as classes sociais do Brasil: o consumo de drogas de 
toda espécie, principalmente o crack.

O cenário, no Brasil, segundo o Centro Brasileiro 
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, aponta 
que 8,6% dos jovens brasileiros de 9 a 18 anos con-
somem essa droga.

Nenhuma outra substância ilícita tem semelhante 
poder de dependência. Os consumidores são expos-
tos a riscos sociais e a diversas formas de violência. 
Além de problemas físicos e psicológicos, há os de 
ordem social e legal. Ocorrem graves perdas nos vín-
culos familiares, nos espaços relacionais, nos estudos 
e no trabalho, bem como a troca de sexo por drogas, 

podendo chegar à realização de delitos para a aqui-
sição da droga.

O crack se impõe hoje como um dos grandes 
desafios para as políticas públicas nacionais. A gran-
de preocupação é com o ritmo de expansão dessa 
droga. Levantamento da Confederação Nacional dos 
Municípios em dezembro próximo passado revelou 
que o crack está presente em 98% das 3.950 cidades 
brasileiras pesquisadas.

Esse é um forte sinal da interiorização de uma 
droga que, até pouco tempo, era consumida majorita-
riamente nas grandes capitais. No Nordeste, como não 
havia, até pouco tempo, crime organizado com relação 
ao tráfico de drogas, o crack entrou livremente.

Na década de 1990, foi a vez de a droga chegar 
ao Ceará. O crack é um problema generalizado, hoje, 
no nosso Estado.

A Pajuçara, que é um distrito de Maracanaú, na 
região metropolitana de Fortaleza, é a que apresen-
ta os prejuízos mais sérios causados pela utilização 
desse entorpecente.

O crack se alastrou por todo o Ceará, tornando-
se uma verdadeira praga e deixando um rastro de 
destruição e de violência por onde passa.

De acordo com os números da Central Única das 
Favelas, 30 mil jovens de 12 a 29 anos de idade são 
dependentes químicos dessa droga, em Fortaleza. Em 
todo o Estado do Ceará, esse número chega a 100 mil 
usuários da chamada “pedra maldita”.

Os principais jornais do Ceará, como o Diário 
do Nordeste, o jornal O Povo, o jornal O Estado, têm 
publicado matérias alertando para o avanço do crack 
e informando que o vício matou milhares de jovens 
nos últimos anos.

Pelas estimativas de especialistas, como o Psi-
quiatra Marcelo Fialho, somente o uso da pedra, essa 
pedra chamada “pedra maldita”, movimenta um mer-
cado de mais de R$5 milhões por dia no Estado do 
Ceará e, em Fortaleza, a soma alcança a média de 
mais de R$1 milhão diariamente.

Como combater tamanho problema?
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Um apar-

te, Senador?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 

Eunício, quero parabenizá-lo pelo tema, mais uma vez, 
trazido à tribuna da Casa e pelo engajamento nessa 
luta. Eu falo do engajamento, porque, um dia, eu já 
me senti como João Batista, clamando sozinho no 
deserto. Digo isso porque recupero drogados há trin-
ta anos. Tenho uma instituição chamada Projeto Vem 
Viver. Quando Presidente da CPI do Narcotráfico, no 

505ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2011



05802 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2011

seu relatório, com o ex-Deputado Moroni Torgan, que 
hoje é sacerdote mórmon em Portugal, denunciamos 
a chegada do crack no Brasil, que era uma droga do 
PCC, que tinha um acordo com o Comando Vermelho 
de que a pedra de crack não entraria no Rio e, durante 
muito tempo, o crack era uma droga só de São Paulo. 
Numa estratégia, eles começaram a trazer o crack pelo 
interior do Brasil, pelas vilas, pelos distritos, pelos pe-
quenos Municípios, até atingir os grandes centros, por 
ser uma droga de custo muito baixo e de teor destrui-
dor absolutamente forte, porque três baforadas fazem 
um dependente – três baforadas e uma pedra fazem 
o cara caminhar para o lixo. É verdade que temos um 
problema diante de nós que não é mais grave que os 
outros, como o problema da cocaína, o problema da 
maconha, o problema do álcool. O Brasil precisa, Se-
nador Eunício, de uma política pública; que a Senad 
seja colocada em prática nas razões pelas quais foi 
criada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que era fazer políticas públicas preventivas, para evitar 
que buscássemos a cura disso. Se buscarmos tão so-
mente a cura – e quem tem instituição de recuperação 
de drogados... Aliás, o seu Estado, o Ceará, é precur-
sor desse movimento, com o Esquadrão da Vida, com 
o Pastor Silas Munguba, com a família Munguba, com 
o Desafio Jovem do Ceará, conhecido, no Brasil, já há 
tantos anos, muito antes até dos meus 30 anos de mi-
litância nessa área, porque só sei fazer isso. A única 
coisa que eu respiro é tirar jovem da rua e da cadeia. 
Eu tenho hoje uma outra instituição chamada Horta 
de Vida, que eu tiro meninos de oito a treze anos das 
ruas, comandada por Ledir Porto, um ex-viciado em 
cocaína, que nós tiramos da cadeia há 16 anos. Então 
o que o Brasil precisa fazer? Uma ação preventiva a 
partir da família, chamando a família. Ações de governo 
que demandem dinheiro de orçamento com Ministério 
da Saúde, eu pergunto: vai fazer o quê? Pegar os vi-
ciados em crack, colocar soro e internar no SUS? Isso 
é uma piada. Vai ser aonde? Como isso? Eu já dizia 
à Presidente Dilma, no segundo turno, antes do final 
da eleição, que nós não precisamos de um programa 
para o crack; nós precisamos de um programa contra 
o vício no Brasil, chamando a família como instrumen-
to, porque casa de pai, escola de filho. O processo é 
preventivo. Criação de filho não é problema de governo 
nem de conselho tutelar; criação de filho é problema 
de pai e mãe. Então nós temos técnicos que escrevem 
regras, por exemplo, da Senad, com a boca perfuma-
da de nicotina e alcatrão, com a língua perfumada de 
uísque; não têm moral para falar sobre vício que está 
na ilegalidade. Então nós estamos diante de um dra-
ma que é o vício no Brasil, que é o adubo da violência 
que nós estamos vivendo. E nós só temos uma saída: 

enfrentar isso pela via da família; não é pela via do 
poder público. O poder público se torna tão somente 
um instrumento. É preciso provocar a família para que 
ela entre e entenda que criação de filho não é proble-
ma da classe política, não é problema da polícia no 
Brasil, é problema de pai e mãe. Casa de pai, escola 
de filho: essa é a nossa saída para o problema das 
drogas no Brasil. Eu elogio V. Exª. Penso que temos 
de tomar nossas atitudes, até porque o Dr. Fernando 
Henrique, quando foi embora, deixou a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), por ele 
criada, e fez discurso na ONU, dizendo que ia erradi-
car as drogas no Brasil em dez anos. Primeiro, já falou 
bobagem, porque só ia ser Presidente por oito anos, 
não por dez anos. E ninguém vai erradicar as drogas 
no Brasil. Quando foi embora, ele deixou a Senad com 
um orçamento de R$65,00. Essa é uma piada! Hoje, 
vejo o Doutor viajando o Brasil e o mundo, pregando a 
legalização de maconha. Ele não conhece este País, 
que ele governou, de fronteiras abertas. Com o nosso 
complexo portuário, com nossas fronteiras secas, com 
nosso complexo de aeroportos, nós nos tornaremos o 
paraíso da contravenção, para botar a droga no mundo 
inteiro e matar os filhos do Brasil. O nosso problema é 
de um bojo de vício. Já vi nos Estados que se fazem 
campanhas institucionais na televisão, dizendo que o 
crack faz isso e aquilo. O viciado em crack não vê tele-
visão. Em noventa dias, ele está um lixo, não aguenta 
nem roubar. O viciado em crack não vê televisão. Ele 
entra em casa para roubar a televisão, não para ver 
televisão. Tem de se fazer publicidade institucional, 
para chamar a atenção da família. Isso é que é im-
portante. V. Exª está de parabéns como pai de família, 
como homem público, como cidadão, ao trazer à baila 
esse assunto, ao trazer um tema tão importante para o 
debate da sociedade brasileira. Tenho certeza de que 
cada cidadão que o está vendo na televisão agora, na 
TV Senado, na Rádio Senado, está debatendo com V. 
Exª. A cada palavra que o senhor fala, o cidadão tem 
algo a acrescentar e concorda com a sua disposição 
na tribuna do Senado. Parabéns!

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Agradeço as palavras a V. Exª, que é profundo co-
nhecedor dessa matéria.

Como combater tamanho problema? Hoje, a pena 
para qualquer tipo de tráfico, no Brasil, é de cinco anos 
a quinze anos, no máximo. Tramitam no Congresso 
Nacional mais de cem projetos relacionados à ques-
tão das drogas, endurecendo penas e fortalecendo 
ações educativas e de tratamento dos usuários. Um 
dos projetos estabelece o dobro da pena para o tráfico 
de crack. Na verdade, a política que surte efeito é o uso 
de inteligência, ações contra os cartéis e medidas de 
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prevenção, de orientação e de assistência aos usuários. 
Além disso, políticas ocupacionais ligadas ao esporte 
e à educação são sempre bem-vindas.

A Presidente Dilma Rousseff tem a exata di-
mensão desse drama e anunciou uma luta sem quar-
tel contra o tráfico e o consumo de crack. É o Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Crack, que já está em 
sua segunda fase. Estão sendo criados 49 centros re-
gionais de referência em crack e outras drogas, para 
capacitar cerca de quinze mil profissionais de saúde 
nos próximos doze meses.

No meu Ceará, o Governador Cid Gomes, com 
a ajuda do Governo Federal, está construindo mais de 
120 escolas profissionalizantes, para induzir nossos 
jovens ao mercado de trabalho.

É claro que o apoio da família, o acompanha-
mento dos pais e a correta ajuda de ONGs e de ins-
tituições religiosas são igualmente importantes. Mas, 
no Congresso, temos de fazer o nosso dever de casa. 
Por isso, estou dando entrada em um requerimento, 
para solicitar, nos termos regimentais, que os Projetos 
de Lei nºs 182 e 183, de 2010, de autoria de V. Exª, 
Senador Magno Malta, sejam encaminhados à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), a fim 
de nos pronunciarmos sobre o assunto. 

Ambos tratam de assegurar o concurso da mí-
dia para o esforço nacional do Estado brasileiro e da 
sociedade civil nessa luta de vida ou de morte pelo 
futuro de nosso País e dos nossos jovens.

Observo ainda que tramita também nesta Casa 
o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 49, de 
2007, de autoria do Deputado Pompeo de Mattos, pro-
pondo a obrigatoriedade da exibição de filme publicitá-
rio, de caráter educativo, sobre as consequências do 
uso de drogas ilegais e do abuso de drogas ilícitas. 
Cada filmete será inserido no início das sessões de 
todas as salas de cinema brasileiras. Os custos de pro-
dução, distribuição e exibição do material publicitário 
serão cobertos pelo Fundo Nacional Antidrogas. Dis-
tribuído inicialmente à CCJ e à Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a 
proposição foi objeto de requerimento para sua apre-
ciação também pela Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, onde se encontra, aguardando designação 
de relator.

Em segundo lugar, assinei outro requerimento, 
solicitando que a CCJ realizasse ciclo de audiências 
públicas sobre o papel informativo e educacional dos 
meios de comunicação no combate ao narcotráfico e 
à epidemia das drogas. Desde já, Srª Presidenta, es-
tou certo de que contarei com a solidariedade e com o 
apoio dos nobres colegas às proposições, pois, repito, 
o que está em jogo é o futuro da nossa juventude, o 

que está em jogo é o futuro das nossas famílias, o que 
está em jogo é o futuro do nosso País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Eunício Oliveira?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Tem V. Exª o aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ape-
nas quero cumprimentar V. Exª pela ênfase de seu 
pronunciamento, por estimular, sobretudo, os aspectos 
educacionais e informativos, para que nossos jovens 
estejam muito bem avisados dos possíveis males da 
utilização dos mais diversos tipos de drogas, como o 
crack e outros, que têm afligido a população do Ceará, 
seu Estado, e de todos os Estados brasileiros, inclusive 
a de São Paulo. Meus cumprimentos!

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Senador Suplicy, eu lhe agradeço e incorporo seu 
aparte ao meu pronunciamento.

Agradeço à Srª Presidenta a paciência.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Muito obrigada, Senador Eunício Oliveira.
Para o seu pronunciamento de 20 minutos, cha-

mo o Senador Walter Pinheiro. 
Passo a Presidência à Senadora Marinor Brito. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, neste momento, inclusive de passagem 
da Presidência para outra mulher, é importante para 
a gente fazer este registro. Além da presença femini-
na na Vice-Presidência desta Casa, creio que é uma 
homenagem importantíssima para todos nós, exata-
mente neste momento, no mês de março, o mês das 
mulheres, sermos dirigidos aqui, permanentemente, 
por mulheres na Mesa Diretora.

Para quem, como dizia neste instante a Senadora 
Marta Suplicy, já tem uma vida literalmente comandada 
pelas mulheres – tenho, Marta, uma relação muito sóli-
da, tranqüila –, costumo dizer que, nos meus quase 34 
anos de relação com a minha companheira Ana, posso 
dizer, efetivamente, que é uma das melhores direções. 
É bom estar sob esse comando. Fora esse período de 
comando da minha esposa, também vivenciei, antes, 
o comando de minha mãe. Portanto, não só no mês 
de março. mas ao longo de nossas vidas.

Quero aproveitar esta tarde para aqui discorrer 
sobre dois temas que marcaram a nossa participação 
esta semana. O primeiro deles é a continuidade daqui-
lo que por aqui já discorri diversas vezes, até porque 
está muito inserido na minha vida: o debate sobre o 
uso de tecnologias e, ao mesmo tempo, o debate so-
bre como essas tecnologias podem ser utilizadas a 
serviço da população.
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Quero me referir, especificamente, nesse primeiro 
tópico sobre o qual falo aqui nesta tarde, à garantia de 
serviços e à garantia, também, de serviços a preços 
baixos e acesso a equipamentos para a prestação des-
ses serviços por parte de toda a população. 

Se olharmos os números apresentados pela Ana-
tel ou pelo IBGE, vamos encontrar marcas interessan-
tes. Por exemplo, mais do que a população brasileira é 
o número de celulares na mão da população brasileira. 
Se não me falha a memória, minha cara Senadora Lídi-
ce da Mata, são 10% a mais, o que significa dizer que 
nós temos mais celulares no País do que gente. 

Por outro lado, nós ainda convivemos com dispa-
ridades do acesso a esse equipamento. Se fizermos 
uma busca por diversos sites e compararmos os pre-
ços praticados nos mesmos equipamentos, em locais 
diferentes, pelo mundo afora, nós vamos encontrar uma 
disparidade enorme. Aparelhos que estão sendo dis-
ponibilizados, tanto aqui quanto em qualquer lugar do 
mundo, lamentavelmente não estão tendo aqui o mesmo 
tratamento em outros lugares mundo afora. E refiro-me 
ao valor para adquirir esses equipamentos: nós vamos 
encontrar disparidades que chegam a, às vezes, até 
três vezes mais o preço do mesmo equipamento, aqui 
no Brasil, do que o preço adquirido lá fora. 

E aí quero reafirmar: o número de celulares que 
eu citei aqui antes tem que servir como base prepon-
derante para se fazer o velho discurso da economia. 
A produção em escala, o atendimento em escala, que 
reduz preço, isso precisa ser processado no Brasil para 
que, verdadeiramente, possamos reafirmar essa máxi-
ma da economia e fazer com que esse tipo de serviço 
chegue à mão de todos. 

E aí me refiro a equipamentos sofisticados, a 
equipamentos mais simples – eu poderia aqui citar 
diversas marcas. Se visitarmos alguns sites, nós va-
mos encontrar, mesmo no Brasil, só que oferecida por 
fontes diferentes, uma variação de preço estonteante. 
Isso também pode-se verificar não só na aquisição 
do aparelho, mas na aquisição dos serviços. Hoje 
de manhã, discutíamos na Comissão de Ciência e 
Tecnologia a questão da chegada da banda larga no 
norte do País. 

Ainda é, eu diria, impossível, porque não posso 
falar possível, acessar banda larga em diversos can-
tos da nossa imensa Amazônia. Os serviços ofertados 
ali são diferentes, do ponto de vista da qualidade e do 
ponto de vista do preço dos serviços ofertados em 
outras regiões do País, são muito mais caros e muito 
mais escassos. 

Esse é, portanto, um debate importante, já que 
estamos falando em inclusão. E não dá para falar em 
inclusão sem colocar o dedo na ferida, na questão 

central, que é exatamente a possibilidade de acesso. 
Se a barreira econômica, se a barreira financeira, se 
esses espaços se apresentam, efetivamente nós não 
teremos. Ainda que a tecnologia supere as dificulda-
des para levar o serviço, as barreiras econômicas e 
financeiras terminam, por uma vez só, isolando o ci-
dadão do acesso a isso que, na minha opinião, é um 
bem que tem de ser disponibilizado para todos neste 
País. Acho que é importante lembrar isso

Quero aproveitar esse gancho da tecnologia para 
fazer exatamente o passo ou a migração para outro 
assunto que quero tratar nesta tarde e que mostra exa-
tamente como é possível fazer isso. Refiro-me à atitu-
de assumida pela Presidente Dilma no dia de ontem, 
na Bahia, quando foi fazer o lançamento de diversos 
programas, dentre eles, o programa do Bolsa Família, 
anunciando ali o aumento dos valores para o Bolsa 
Família. Ao mesmo tempo, Senadora Lídice da Mata, 
fez ali, em conjunto com a Petrobras, a reafirmação 
da política de inclusão numa área de extremo uso de 
tecnologia, a produção do biodiesel na nossa unidade 
de Candeias, a associação desse extremo tecnológico 
com a realidade ainda vou chamar de primitiva, mas 
uma realidade da agricultura familiar. 

O processo literalmente interligado, a compra 
antecipada, o envolvimento como tem hoje a Petro-
bras na Bahia-biodiesel, a relação com 32 mil famílias 
que vivem da agricultura e que têm uma relação com 
a Petrobras-biodiesel; e que essa relação resultará 
em um dos projetos que estamos discutindo para o 
parque tecnológico que é produzir ou trabalhar com o 
que chamamos de resino-químico, com o resultado da 
manipulação do processo da mamona, do biomanso 
e outras formas, para que se produza ali o óleo. E o 
resultado do que sobra, o que todo mundo chama de 
torta, ser trabalhado nessa estrutura de resino-químico 
para produção de fármacos. 

Portanto, indo para o extremo, saindo da agricul-
tura, processando o biodiesel, adentrando o mundo 
da mais fina tecnologia para produzir medicamentos 
e, dessa forma, completar a cadeia produtiva am-
pla, completamente capilarizada num Estado como a 
Bahia e obviamente gerando oportunidade de negó-
cios, gerando oportunidades locais, gerando trabalho, 
gerando renda.

No mesmo momento em que nossa Presidenta 
apresentava, no Estado da Bahia, a proposta para esse 
aumento do Bolsa Família, a proposta para a libera-
ção de recursos para mais famílias poderem adentrar 
essa relação comercial da venda da sua produção, 
ela também fazia, em Salvador, o anúncio de mais de 
R$1,2 bilhão para investimento em um terminal de gás 
natural, dando sequência a um trabalho que a Ministra 
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da Casa Civil – agora Presidenta da República – fa-
zia conosco, no mesmo mês de março, na cidade de 
Itabuna, entregando o gasene, esse importante duto 
de transporte de uma nova fonte de energia, o gás na-
tural, como matéria preponderante para a atração de 
investimento, como matéria preponderante para, exa-
tamente, a instalação de indústrias em outros lugares 
do nosso Estado que não só e somente só na nossa 
região metropolitana ou no nosso Polo de Camaçari. 
Portanto, essa estrutura do gasene, situada na Baía 
de Todos os Santos, mais precisamente na contracosta 
da Ilha dos Frades, permitirá, por exemplo, o ingresso 
de três mil pessoas no mundo do trabalho, somando-
se às iniciativas no entorno da Baía de Todos os San-
tos, no Recôncavo Baiano, na região metropolitana, 
permitindo, assim, a ampliação da base de oferta de 
energia e a ampliação da oferta de postos de trabalho 
em toda aquela região.

Hoje nós podemos falar isso. Essa é uma das 
regiões em que nós temos o que poderíamos até cha-
mar de dificuldade de atração de mão de obra. Não 
é à toa que, em parceria com o Governo do Estado, 
naquela região, se processam cursos de formação de 
mão-de-obra, principalmente para a juventude, para 
que ela possa adentrar nesse mercado de trabalho, 
seja na área dos terminais para o processamento de 
gás, seja na área dos estaleiros, ou até na própria in-
dústria náutica, que é uma vocação natural daquela 
região da Baía de Todos os Santos. E isso vai ganhan-
do força, na medida em que esses passos vão sendo 
consolidados, do ponto de vista da sua estrutura, da 
infraestrutura. 

A preocupação central do nosso Governo – e 
aqui é bom registrar – é que, no ano passado, o Esta-
do da Bahia bateu os recordes em geração de postos 
de trabalho, o chamado saldo de postos de trabalho; 
e, agora, já no mês de janeiro, fechamos os dados do 
Caged, do Cadastro Geral de Empregos, na ordem de 
7,5 mil novos postos de trabalho, como saldo positivo, 
também como sendo a melhor marca do Nordeste, 
nesse mês de janeiro de 2011.

Portanto, no caminho que é exatamente o de ofer-
tar a essa nossa juventude, como dizia há pouco o Se-
nador Eunício, aparteado pelo Senador Magno Malta, 
a melhor forma de enfrentar as drogas, a melhor forma 
de enfrentar o crack é, sem dúvida nenhuma o preparo 
familiar. Mas é necessário que, além do preparo fami-
liar, além do traço, da participação e do corte dessa 
intervenção da família, é fundamental que o Estado, 
em suas políticas públicas, se preocupe principalmente 
com geração de oportunidades, formação, postos de 
trabalho, para que se ganhe essa batalha, para que a 
nossa juventude possa ser resgatada.

E nessa disputa com o crack, a nossa seja a po-
sição vitoriosa nesse enfrentamento árduo contra essa 
peste, contra essa chaga, contra essa droga que se 
alastrou de forma cada vez mais estonteante em todos 
os cantos do País.

Portanto, é esta política adotada pelo Estado, re-
ferendada ontem pelo Governo Federal, em parceria 
com o Governo estadual, em parceria com o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com 
a Petrobras, uma política clara de entender possível 
este caminho de utilização de inovação, de utilização 
de novas ferramentas, de utilização, inclusive, daquilo 
que produzimos de mais importante. 

Ainda na noite de ontem, nesta Casa, aprovamos 
uma medida que coloca a Embrapa como sendo o 
nosso braço internacional. Mas precisamos aproveitar 
esse braço internacional da Embrapa e usar as suas 
mãos e, principalmente, a sua inteligência, o que acu-
mulou a nossa Embrapa ao longo dessa trajetória para 
vinculá-la, de uma vez por todas, aos nossos parques 
tecnológicos; uma vinculação preponderante para que 
a Embrapa possa dar suportes a iniciativas como es-
sas, a iniciativa de associar-se à agricultura familiar. 
Suportar, levar novas descobertas, trabalhar com ino-
vação no campo para permitir que esses agricultores 
possam continuar produzindo, agora com novas téc-
nicas, melhorando o seu produto, inovando também 
na própria operação com a terra, na manipulação da 
terra, inovando no que diz respeito às relações de co-
mercialização e trato, mas principalmente a Embrapa 
servindo como ponto de partida, como alavanca para 
diversos dos nossos parques tecnológicos que esta-
mos instalando pelo Brasil afora, em particular, o par-
que tecnológico que estamos instalando na cidade de 
Salvador. A Embrapa tem uma unidade de desenvol-
vimento e pesquisa colada à Universidade Federal do 
Recôncavo, na cidade de Cruz das Almas. Portanto, 
essas iniciativas são fundamentais, e isso demonstra 
o acerto da política que travamos ao longo dos anos 
aqui no Congresso Nacional.

A forma mais eficaz de trazer o maior desenvol-
vimento tecnológico, o mais avançado, para encontrar 
locais que, até então, por força da pressão econômica, 
por força da própria política adotada, só chega aos 
grandes centros. E mesmo nos Estados onde essa 
política chega, chega na capital, na região metropoli-
tana; não consegue ir para o interior. 

Ontem a Presidenta teve oportunidade de fazer 
isso na Cidade de Irecê, mas conhecida por todo mun-
do como a Região do Feijão; na realidade, é hoje uma 
região de diversas culturas e principalmente um celeiro 
para esse debate que envolve a constituição de fonte 
de energia, nesse caso, o biodiesel.
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Um aparte à minha companheira Senadora Lí-
dice da Mata. 

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Que-
ro parabenizá-lo pelo pronunciamento e ressaltar a 
importância da visita da Presidente Dilma ontem à 
Bahia, quando lançou dois programas fundamentais: 
uma anunciada por ela no início das comemorações 
do mês da mulher como o início da formatação do seu 
programa de erradicação da miséria com o percentual 
de aumento do Bolsa Família. No nosso Estado, isso 
significa injetar hoje R$2 bilhões na nossa economia, 
que passará a ter um aumento médio de 19,4%. O 
segundo é justamente o investimento anunciado da 
Petrobras. Esse investimento gerará uma produção 
de 35 milhões de m3 de gás por dia a partir de 2013, 
significando a possibilidade de fazermos mais que o 
gasoduto Bolívia-Brasil, que significava a produção de 
33 milhões de m3 de gás. Portanto, são duas notícias 
extremamente importantes para a Bahia e para o Bra-
sil as que a Ministra Dilma deu ontem na nossa terra, 
elegendo a Bahia como o Estado em que ela desejou 
alavancar essas duas proposições, significando, princi-
palmente, a sua retribuição à vantagem eleitoral que a 
Bahia lhe deu na última eleição e ao carinho que o povo 
baiano lhe deu, sendo agora devolvido pela Presiden-
te, com sua atenção essencial à nossa economia. Não 
podemos deixar de registrar aqui a importância desses 
momentos ontem, no nosso Estado, em Salvador, em 
Irecê, grande produtora, como V. Exª já destacou, da 
mamona e do biocombustível em nosso Estado. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado, Senadora.

Aproveitando esse aparte de V. Exª, reafirmo o que 
isso significa para nós também em número de famílias: 
os R$2 bilhões são traduzidos em quase 1 milhão e 
700 mil famílias espalhadas em todo o Estado, o que 
representa claramente o elemento impulsionador de 
economias locais.

Não é à toa que, no ano de 2010, a Bahia teve 
um PIB de 7,5%. Nós experimentamos na arrecada-
ção da Bahia, por exemplo, um crescimento acentua-
do no varejo, o que fez com que nossa economia não 
sofresse tanto.

Ora, se o varejo é puxado a partir desse consumo 
com essas famílias, obrigatoriamente o atacado vem 
junto, consequentemente, o impulsionar da indústria 
para atender a essa demanda, completando, assim, 
a cadeia produtiva, e obviamente, uma cadeia que 
interessou muito a gente no que diz respeito a aque-
cer a economia num momento de saída de uma crise 
econômica mundial e recuperação do nosso parque, 
no caso, o parque industrial, e, ao mesmo tempo, as 
finanças públicas do Estado da Bahia.

Mas vou buscar concluir, minha nobre Presidente. 
Neste momento, quero aproveitar para reafirmar uma 
coisas fundamental nesse debate envolvendo...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) - 
...o que venho dizendo sempre da possibilidade efeti-
va do uso de tecnologia. Até então, quando se falava 
de tecnologia no campo, todos pensavam em colocar 
máquinas, trator, colhedeira, uma tecnologia refinada. 
Por exemplo, o debate que estamos fazendo sobre a 
bancalização – o termo é esse –, na prática significa 
permitir, por exemplo, meu caro Moka, que o agricultor, 
o sujeito da agricultura familiar, que recebe, inclusive, o 
seguro-safra, que nós aprovamos ontem aqui por me-
dida provisória, não tenha que se deslocar da cidade 
onde ele vive para ir à cidade onde há um banco para 
fazer a captação ou receber aquele dinheiro. Ora, se 
ele vai para a cidade onde está o banco, ele não volta 
com dinheiro no bolso. Ele consome nessa mesma ci-
dade. Portanto, deixa de fazer o consumo local, Sérgio 
Petecão, e ainda corre o risco, se quiser voltar com 
dinheiro no bolso, de encontrar um esperto.

Portanto, o uso dessa tecnologia é para permitir 
que esse agricultor acesse o crédito na cidade onde 
ele está...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... 
e possa consumir na cidade onde ele está (intervenção 
fora do microfone), aquecendo também essa economia 
e permitindo, desse jeito, que movimente a economia 
local. Aí alguns dizem: “Mas isso é complicado”. Não 
é complicado! Fazer isso na tecnologia móvel ou no 
celular – não precisa ter um smartphone, não precisa 
ter um tablet, não precisa ter algo sofisticado. É a mes-
ma operação que os usuários brasileiros de telefonia 
móvel fazem exatamente no pré-pago; aliás, a maioria 
dos usuários de telefonia móvel está exatamente no 
pré-pago. É a mesma operação do crédito de celular – 
a mesmíssima operação – que cada um já faz.

Portanto, é permitir que essas transações pos-
sam ser feitas para facilitar a vida das pessoas, para 
melhorar a vida das pessoas e também para melhorar 
a vida nas cidades.

São essas as ponderações, minha cara Presi-
dente, que eu quero deixar aqui. Ao mesmo tempo, 
devemos aproveitar que nós estamos saindo para um 
período de longo recesso – eu sou um baiano que lite-
ralmente pula o carnaval, ou seja, pulo fora do carna-
val – para aprofundar nos nossos estudos e pedir ao 
povo baiano, que pula muito o carnaval, que faça isso 
com moderação, que faça isso com todos os cuidados, 
que saiam do período da brincadeira do carnaval tão 
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inteiros quanto entraram. Tenho certeza de que vou sair 
até mais inteiro do que qualquer outra coisa, porque 
vou estar sobejamente bem descansado para voltar a 
esta tribuna e a esta Casa superturbinado para a gente 
continuar nosso trabalho no Senado.

Um abraço.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marinor Brito.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Presidente, eu gostaria que, se possível, a senhora me 
inscrevesse para que eu fizesse uso da palavra pela 
Liderança do PMN.

A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Obrigado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 
– O próximo orador, pela Liderança do PR, é o Sena-
dor Magno Malta. (Pausa.)

Vou então chamar o Senador Alvaro Dias pela 
Liderança do PSDB. Pulei minha vez, Senador, e, na 
sequência, vou passar a Presidência para o Senador 
Wilson Santiago para eu poder usar da palavra. 

V. Exª tem 20 minutos. Fique à vontade.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª Presi-
dente.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, creio que este 
Senado poderia estar vivendo um grande momento se 
tivéssemos um equilíbrio da representação popular que 
possibilitasse um debate igual. Nos últimos dias, tive-
mos a experiência de votações importantes que deram 
a exata noção do tamanho das nossas possibilidades 
como oposicionistas.

De qualquer forma, temos de cumprir o nosso 
dever, mas seria muito bom para a democracia, seria 
muito bom para o País, para as instituições públicas 
brasileiras que tivéssemos uma representação popular 
equilibrada, possibilitando um debate igual nas duas 
Casas do Congresso Nacional.

Srs. Senadores, massacrantemente, nos últi-
mos tempos, a mídia, os governantes vêm festejando 
o surgimento da” nova classe média”. No apogeu do 
totalitarismo nazista, o Ministro da Propaganda dizia 
que a mentira repetida torna-se verdade. Por aqui a 
realidade não é diferente. Com o aparelhamento dos 
órgãos de pesquisa socioeconômica estatais, aliada 
ao silêncio da academia universitária por motivação 
ideológica, agregada à dificuldade da oposição políti-

ca em questionar com competência, criou-se um mito 
que não se sustenta.

Felizmente, nesse cenário de engajamento mi-
litante no “nunca antes na história desse país”, o so-
ciólogo e professor da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, Jessé Souza resolveu desmistificar o mito. 
Coordenador-Geral do Centro de Pesquisas sobre 
Desigualdade Social daquela universidade e autor do 
livro Os Batalhadores Brasileiros, considera equívoco 
mortal falar em nova classe média no Brasil.

Em verdade, o que vem surgindo é uma classe 
social diferente, que se chama de “batalhadores”. A 
ascensão social de 30 milhões de brasileiros nos últi-
mos anos é extremamente importante. 

E abro um parêntese para dizer que a causa es-
sencial dessa ascensão foi o Plano Real. Há aqueles 
que ignoram este fato, há aqueles que fingem não se 
aperceberem que a causa original dessa ascensão é o 
Plano Real, mas nós não podemos deixar de destacar 
este fato como real. 

É importante, sim, mas está muito distante essa 
classe de batalhadores ser classificada sociologica-
mente de classe média.

O sociólogo é objetivo:

A classe média é uma das classes domi-
nantes em sociedades como a brasileira por-
que é constituída pelo acesso privilegiado a 
um recurso escasso de extrema importância: 
o capital cultural. Seja sob forma de capital 
cultural técnico, como tropa de choque do ca-
pital (advogados, engenheiros, economistas, 
administradores, médicos etc), seja pelo ca-
pital cultural literário (professores, jornalistas, 
publicitários etc), esse tipo de conhecimento 
é fundamental. Tanto a remuneração quanto 
o prestígio social atrelados a esse tipo de tra-
balho são consideráveis.

Ao negar o conceito de nova classe média, o 
professor Jessé Souza, que é também livre docente 
em sociologia pela Universidade de Heidelberg, da 
Alemanha, enaltece a ascensão social dos “batalha-
dores” afirmando:

A vida deles é outra. É marcada pela 
ausência de privilégios de nascimento que 
caracterizam as classes médias e altas. Não 
falo só do dinheiro transmitido por herança. 
Envolvem também o recurso mais valioso da 
classe média: o tempo. Os batalhadores, em 
sua esmagadora maioria, precisam começar 
a trabalhar cedo e estudam em escolas públi-
cas de baixa qualidade. Compensam a falta 
de capital cultural e econômico com esforço 
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pessoal, dupla jornada e aceitação de todo tipo 
de superexploração de mão de obra.

O cotidiano dessas pessoas é a neces-
sidade de matar um leão por dia como forma 
de vida de toda uma classe social.

Para o economista Reinaldo Gonçalves, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, apenas a dis-
tribuição de renda entre os trabalhadores através de 
salários, aposentadorias e benefícios não altera a 
desproporção entre essas rendas e as do capital ex-
pressadas em lucro, juros e aluguéis.

O Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da, órgão oficial que alimentou a tese mistificadora, 
surpreendentemente, constata que, entre os 10% mais 
pobres, o desemprego aumentou no período de 2005 a 
2010. Em 2005, 23,1% da população mais pobre estava 
desempregada, saltando para 33, 3% em 2010.

Esse é um dado importantíssimo e é oficial! É de 
uma instituição governamental, é do Ipea. Todos nós 
podemos ter divergências políticas, mas não podemos, 
em momento algum, desconsiderar a qualificação téc-
nica dessa instituição.

Portanto, os 10% mais pobres ficaram mais de-
sempregados nesse período entre 2005 e 2010. Já 
entre os de maior poder aquisitivo da população, o de-
semprego diminuiu 57,1%, caindo de 2,1% para 0,9%. 
O Ipea, oficialmente, constata: “a taxa de desemprego, 
que tende a ser mais elevada entre os trabalhadores de 
menor rendimento, tornou-se ainda mais um elemento 
de maior desigualdade no mercado de trabalho”.

Portanto, é impossível afirmar, não há argumen-
tação técnica que sustente a tese de que, nos últimos 
anos, durante o Governo Lula, houve uma redução da 
desigualdade social no País. É o próprio Governo, atra-
vés do Ipea, que está comprovando, com números, que, 
ao contrário, as desigualdades foram ampliadas. 

Clóvis Rossi, o jornalista conceituado da Folha 
de S.Paulo, no último dia 20, desmitifica a lenda da 
queda da desigualdade. Diz ele: 

Se os mais pobres perdem emprego, 
portanto renda, e os mais ricos, ao contrário, 
obtêm mais empregos e, portanto, mais ren-
da, como é possível que a desigualdade entre 
assalariados caia?

Essa é a pergunta do jornalista, uma pergunta 
com muita lógica e inteligência. 

Na verdade, nos últimos anos, a estabilidade 
econômica, aumentos reais de salário e crescimen-
to econômico permitiram a ascensão de milhões de 
brasileiros assalariados. E eu repito: a partir do Plano 
Real, em razão da conquista da estabilidade econô-
mica, da sustentabilidade financeira e da recuperação 

da competitividade da nossa economia. E mais, com a 
adoção de um sistema de responsabilidade fiscal na 
Administração Pública.

Tudo isso contribuiu para que trabalhadores pu-
dessem ascender socialmente. É por essa razão que 
afirmam que 30 milhões de brasileiros ascenderam 
socialmente, mas procuram sempre afirmar que as-
cenderam em razão do momento mágico que esta-
va vivendo o Brasil nos últimos oito anos, momento 
mágico também desmistificado agora pelos números 
da realidade que abordaremos a seguir, quando fala-
remos dos cortes anunciados pelo Governo no Orça-
mento da União.

A base salarial se expressa em uma renda familiar 
variável, fato positivo e que nos alegra pela expressiva 
melhoras desses batalhadores. Mas é um equívoco 
mortal rotular esse segmento de nova classe média 
no Brasil.

Portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, o objetivo deste modesto pronunciamento 
foi tentar recolocar esse tema para que, como disse no 
início, uma mentira repetida incansavelmente inúmeras 
vezes não se torne uma verdade.

Mas vou aproveitar os últimos minutos do meu 
tempo para abordar também, sucintamente, a piora 
das contas do Governo e os cortes anunciados no or-
çamento, de R$50 bilhões, com o Governo assumindo 
uma retórica eufemística da consolidação fiscal. 

O Governo é criativo ao enunciar providências, 
adotando uma retórica sofisticada. Além da mágica 
contábil, da contabilidade criativa, há também a re-
tórica criativa, e, neste caso, a expressão utilizada é 
“consolidação fiscal”, uma tentativa, na verdade, de 
escamotear o cenário real da economia brasileira.

Imaginamos que não serão contingenciados ape-
nas R$50 bilhões do Orçamento da União deste ano; 
chegaremos além disso. Provavelmente, só no final do 
ano, quando pudermos analisar a execução orçamen-
tária, saberemos o quanto o Governo contingenciou e 
onde contingenciou. 

Transcorridos vinte dias da divulgação da cifra 
inicial, a equipe econômica veio a público detalhar 
o pacote de contenção de despesas. A austeridade 
pretendida ainda é uma meta a ser atingida. A fórmula 
encontrada para economizar inclui no cálculo medidas 
como o combate à fraude do seguro desemprego e a 
protelação do pagamento de sentenças judiciais.

Combater fraudes não é programa de ajuste fis-
cal, é uma responsabilidade do Governo, é dever do 
governante combater fraudes.

Relembramos que, então, a candidata Dilma, 
numa visita a uma escola paulista do Senai, no fim 
de agosto, quando questionada sobre estudos fiscais 
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que apontavam a piora das contas do Governo, reba-
teu dizendo “não autorizo nenhuma avaliação a este 
respeito”, alegando “o Brasil de hoje não é igual ao 
de 2002”. Ela concluiu dizendo que não via o menor 
sentido naquela discussão.

Discurso de campanha. Antes: o momento má-
gico. Agora: o cenário de dificuldades.

Como se não bastasse ter negado a necessida-
de de ajuste fiscal, outra promessa de campanha foi 
quebrada. O Programa Minha Casa, Minha Vida, uma 
das principais vitrines políticas da Presidente incluída 
no PAC, perderá R$5,1 bilhões dos R$12,7 bilhões 
disponíveis em 2011 – portanto, quase a metade. O 
corte é brutal.

Aliás, o próprio Presidente da República Lula, 
antes de deixar o poder, deu um puxão de orelha 
quando anunciaram que poderiam ocorrer cortes no 
PAC. Pois bem, o puxão de orelha não deu resultado. 
O corte no PAC está aí não só em obras do PAC, em 
obras de infraestrutura, mas cortes no programa que 
deveria ser emblemático, que é o Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Vale destacar que o Programa sequer terá verbas 
para saldar R$9,5 bilhões em despesas remanescentes 
da administração Lula, quando as moradias entregues 
não alcançaram um quarto do um milhão prometido.

Portanto, o que sobrará de recursos do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida não paga a conta herda-
da de Lula.

A segunda etapa do Programa prevê dois milhões 
de casas e apartamentos. Ora, o Governo joga com 
muita facilidade com os números e joga sempre para 
o alto, joga sempre para o alto. O Governo é megalo-
maníaco quando anuncia números estratosféricos às 
vezes; e, depois, a realidade está no chão. É puxada 
para baixo e chega ao chão a realidade do atual Go-
verno. O corte é quase a metade do que estava previs-
to, e o que sobra não pagará o que resta do governo 
anterior de contas a pagar do Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

É um fracasso rotundo, como diria Leonel Brizola. 
Este Programa fracassou, infelizmente, porque é um 
grande programa. É um programa essencial para o povo 
brasileiro, que tem na moradia o seu maior sonho; e, 
para o brasileiro de baixa renda, continua sendo muito 
mais pesadelo do que sonho.

Vale mencionar que, da redução de despesas de 
R$50 bilhões do Orçamento, o Governo só cortará na 
carne R$13 bilhões, dos quais R$3,4 bilhões são in-
vestimentos. A promessa é de que não afetaria investi-
mentos. O restante do ajuste o Governo pretende fazer 
por intermédio de combate a fraudes, do adiamento de 

pagamento de sentenças judiciais e de reestimativas 
das principais despesas obrigatórias.

Conforme destacaram analistas econômicos, o 
Governo não fez um ajuste profundo dos gastos. Os 
cortes foram pontuais ou fictícios.

Nos números apresentados pela equipe econô-
mica, a conta foi inflada, por exemplo, com o corte de 
R$18 bilhões de emendas parlamentares, recursos que 
o Governo não pretendia liberar de fato, sem falar em 
R$9 bilhões que serão economizados com uma nova 
estimativa de gastos com os subsídios.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Alvaro, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ora, a 
questão das emendas parlamentares realmente é uma 
farsa, porque todos os anos o Governo contingencia. 
A média de liberação de emendas parlamentares é de 
40%. Para alguns Parlamentares, mais; para outros, 
menos. Mas a média fica em torno de 40%. Portanto, 
esse corte é um corte falsificado.

Vou conceder o aparte a V. Exª. Antes, porém, só 
vou concluir esta questão de números.

Nessa conta da austeridade maquiada, o Execu-
tivo pretende realizar corte da ordem de R$3 bilhões, 
combatendo fraudes no abono e seguro desemprego, 
uma estimativa no mínimo incerta.

O Governo não tem combatido, então, fraudes? 
Durante esses anos todos o Governo não combateu 
fraudes? Só agora vai combater fraude, porque é pre-
ciso fazer um ajuste fiscal rigoroso?

Sinceramente, fica difícil compreender o Gover-
no, especialmente quando aparece o Ministro Mantega 
e se apresenta de forma insegura, sem passar uma 
imagem de confiabilidade que possa transmitir certe-
za à população.

Um exemplo emblemático da austeridade duvi-
dosa: o Governo gastou R$158,7 milhões com hotéis, 
refeições e táxis para servidores apenas nos dois pri-
meiros meses do ano. A quantia gasta por dia ultrapassa 
R$2,7 milhões. No ano passado, a cifra com diárias e 
passagens, no primeiro bimestre, foi de R$136 milhões. 
Portanto, 17% inferior ao volume já desembolsado em 
2011. Em tempos nominais, gastou-se R$22,6 milhões 
a mais neste ano.

Portanto, o Governo fala em cortar e gasta mais. 
O Governo fala em cortar e gasta naquilo que é su-
pérfluo e que deveria ser cortado. Minha Casa, Minha 
Vida, não. Deveria ser intocável. Cortar em Minha Casa, 
Minha Vida é sepultar os sonhos e esperanças de mi-
lhares de brasileiros. Cortar viagens, hotéis, refeições 
e táxis de servidores do Governo é possível.

Aliás, o mês de janeiro revela a precariedade da 
gestão pública que temos. Em janeiro, houve um au-
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mento de despesas, 13% na Previdência; 10%, pessoal; 
e 38%, custeio. O crescimento das despesas com o 
custeio em janeiro foi de 38%. Isso vem na contramão 
do que anuncia o Governo. O Governo fala em cortar 
e gasta mais no que é supérfluo. Não tem coragem 
política de promover uma reforma administrativa que 
reduza despesas correntes para recuperar a capacida-
de de investir do Estado brasileiro, mas investir social 
e produtivamente.

Concedo ao Senador Wilson o aparte, com mui-
ta satisfação.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Senador Alvaro Dias, V. Exª traz um tema que, de fato, 
tem tomado conta do noticiário nos últimos tempos, 
mas, principalmente...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 
– Mais três minutos, Excelência.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – No 
pronunciamento de V. Exª, precisam ser levados em 
consideração alguns pontos. A questão do corte no 
Orçamento da União e também do contingenciamen-
to tem sido praxe dos últimos Governos, pelo menos 
nestes últimos 15 anos. É o que temos conhecimento, 
o que temos acompanhado. V. Exª é testemunha dis-
so. Por quê? Porque o Governo usa essa prerrogati-
va exatamente para não só controlar a inflação, com 
relação ao controle dos gastos, mas também para ter 
um cuidado maior com a questão fiscal do País, que é 
importante para o controle inflacionário. Quando V. Exª 
fala do Minha Casa, Minha Vida, nós não podemos dei-
xar de reconhecer e até parabenizar a iniciativa desse 
Programa, por várias razões. Se, antes, até o ano de 
2003, 2004, tínhamos poucos recursos aplicados na 
habitação, já tivemos, no orçamento de 2005, em torno 
de R$5 bilhões para habitação. Tudo bem que a maio-
ria desses recursos era do FGTS e da poupança do 
trabalhador brasileiro, mas o Governo anterior elevou 
esses recursos para algo em torno de R$10 bilhões 
nos anos seguintes. Só para citar um exemplo, no ano 
passado, foram gastos mais de R$10 bilhões com o 
Programa Minha Casa Minha Vida ou na área de habi-
tação popular no Brasil inteiro. Tudo isso contribuindo 
com a demanda e a necessidade de mais casas, de 
mais habitações para a população brasileira. Se es-
tava previsto neste ano de 2011, no Orçamento, mais 
de R$15 bilhões para o Programa e para a habitação 
popular, houve um corte, pelo menos em termos de 
segurança para não comprometer o futuro ou – digo até 
que é o que mais nos perturba – a inflação e o controle 
fiscal, houve esse corte de em torno de R$5 bilhões. 
Mesmo assim, ainda restam mais de R$10 bilhões para 

esse setor, sem deixar de reconhecer as declarações 
da própria Ministra do Planejamento sobre o projeto 
da segunda etapa do Programa Minha Casa Minha 
Vida, que tramita no Congresso Nacional. Logo após 
a aprovação desse projeto, será retomado ou será, 
digo, até fortalecido com mais recursos esse Progra-
ma. Daí por que o pronunciamento de V. Exª precisa 
do reparo em alguns dos pontos. Mesmo entendendo 
que, em parte do pronunciamento, V. Exª tem razão, 
temos o dever de registrar o nosso posicionamento 
em relação a alguns reparos que precisam ser feitos 
no pronunciamento de V. Exª.

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 
– Mais um minuto para concluir, Excelência.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
tendo concluir, Srª Presidente.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Era só isso, Srª Presidente. Sr. Senador, agradeço a 
atenção de V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Em-
bora o aparte do estimado amigo, que chega ao Sena-
do agora, mas que tem uma larga experiência política, 
merecesse uma resposta mais prolongada, vou cum-
prir as determinações da Presidência, agradecendo o 
aparte e dizendo que V. Exª oferece um aparte com 
base no que ouve do discurso do Governo, mas o seu 
aparte não tem muita relação com a prática do Gover-
no, com a realidade.

O Programa Minha Casa, Minha Vida é, sem 
sombra de dúvida, muito mais propaganda do Governo 
do que realidade. Apenas um quarto – esse número 
é real –, apenas um quarto do que foi prometido foi 
executado. A execução é lastimável. É execução pífia, 
incompetente, insuficiente, que revela a incapacidade 
de gerenciamento, porque os recursos existem.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Inter-
venção fora do microfone.) – Estou concluindo, Srª 
Presidente. 

Os recursos existem, mas, lastimavelmente, por 
incapacidade de gerenciamento, o Governo não os 
aplica com a celeridade necessária em razão dos com-
promissos que assume ao lançar, bombasticamente, 
os programas que idealiza.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– Obrigada, Excelência.
Queria passar, agora, a Presidência ao Senador 

Wilson Santiago.

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 3 05811 

A Sra. Marinor Brito deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson 
Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Dando continuidade à lista de orado-
res inscritos, convidamos o Senador João Pedro para 
usar da palavra. (Pausa.)

Convidamos o Senador Ciro Nogueira, do PP 
do Piauí.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante da grande 
preocupação mundial com a degradação do meio am-
biente e de seus efeitos para o Planeta, estabeleci, 
como um dos desafios do meu mandato, a busca de 
mecanismos que possam assegurar o desenvolvimen-
to sustentável.

Por isso, quero expor hoje a este Plenário uma 
reflexão que fiz e que acredito seja uma política viável. 
Mais do que isso, creio que a adoção dessa proposta 
poderá, sem dúvida, contribuir de maneira significati-
va para o cumprimento da principal meta do Governo 
da nossa Presidente Dilma, que é erradicar a miséria 
extrema no País.

Vejo, Srªs e Srs. Senadores, que a sustentabili-
dade guarda uma estreita inter-relação com a justiça 
social. Acompanho, com muita satisfação, os números 
do programa Bolsa Família, que se mostrou altamente 
eficiente na redução do índice de pobreza e que me-
rece reconhecimento internacional pelos resultados 
obtidos.

Quantas e quantas vezes ouvi os críticos de plan-
tão atacarem o Bolsa Família, sob o argumento de que 
se trata de uma política assistencialista, baseada no 
desperdício do dinheiro público? O tempo, no entan-
to, comprovou que a transferência de renda mudou a 
vida da população, cujo destino, em meio à fome, era 
incerto e assustador. Vale dizer que o programa mudou 
a vida de milhões de brasileiros, antes desamparados 
e abandonados à própria sorte.

Sr. Presidente, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), o gasto social que tem 
o maior efeito multiplicador na renda das famílias é 
o Bolsa Família. Pelo estudo, cada R$1,00 investido 
no programa, a renda das famílias se eleva em 2,25 
pontos percentuais.

Antes de detalhar o objeto deste pronunciamen-
to – cujo foco é o meio ambiente, como salientei no 
começo –, quero assinalar apenas mais alguns dados: 
o Bolsa Família atende mais de 12 milhões de famílias 
em todo o Brasil, que recebem benefícios com valores 
que variam entre R$22,00 e R$200,00, valores esses 

que foram justamente reajustados recentemente pela 
Presidente Dilma Rousseff para R$32,00, no mínimo, 
e R$242,00, no máximo. Como resultado, a pobreza 
extrema caiu de 12% em 2003 para 4,8% em 2008. 
Ou seja, a transferência de renda é, sim, um caminho 
para reduzir a fome e a desigualdade, o que nos leva 
a defender a ampliação do programa.

Pois bem, testemunhando o êxito do programa 
Bolsa Família e considerando os problemas ambientais 
que temos enfrentado, entendo ser oportuno estender 
o alcance do programa a partir da criação do que, pro-
visoriamente e para o entendimento geral, chamarei 
de Bolsa Família Verde. E o que seria, então, o Bolsa 
Família Verde?

A proposta visa estabelecer a figura do Agente 
Ambiental Local, função desempenhada por um cidadão 
ou cidadã que, inscrito no Programa, comprometa-se 
a “proteger e fiscalizar a natureza” e, em contraparti-
da, receba mensalmente um benefício, nos moldes do 
programa Bolsa Família.

O Município identifica um ponto vulnerável, uma 
área de preservação, por exemplo, uma nascente, 
e cadastra moradores da localidade para impedir a 
destruição e proteger aquela nascente. Áreas como 
parques ecológicos, mananciais, manguezais, enfim, 
podem ser identificadas, e o Governo destinaria o be-
nefício ao Agente Ambiental Local pelos cuidados com 
o meio ambiente. Teríamos um efeito multiplicador de 
informações sobre os riscos de doenças, como, por 
exemplo, a dengue, a leptospirose, enfim, doenças 
que nascem pelo acúmulo do lixo, por exemplo. Essas 
pessoas receberiam informações, esclarecimento, para 
que pudessem exercer essa atividade de controle com 
mais embasamento. 

Sr. Presidente, uma vez que, constitucionalmente, 
essa iniciativa cabe ao Executivo, dirijo esta proposta 
a nossa Presidente Dilma Rousseff. A meu ver, a ideia 
não só vai ao encontro de soluções para erradicar a 
miséria, mas oportuniza a ocupação, o “sentir-se útil” à 
coletividade, oferecendo dignidade para quem recebe 
o benefício e, ao mesmo tempo, mantém as famílias 
nas suas localidades de origem. 

Com isso, também damos resposta à necessi-
dade de estimular práticas que reforcem a autonomia 
e a legitimidade de atores sociais, motivando e mo-
bilizando os cidadãos para atuarem em favor de sua 
comunidade e do meio ambiente. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que se 
trata de uma ideia simples, mas absolutamente exe-
quível e com previsão de resultados que beneficiarão 
toda a sociedade. 

Sabemos que qualquer atividade econômica gera 
algum tipo de impacto ambiental e, se o Brasil quer 
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crescimento – e tem um grande espaço para isso, ali-
ás –, temos o dever de propor a compensação desses 
impactos provocados pelo crescimento econômico.

Por último, Sr. Presidente, quero ressaltar que, 
se a Presidente Dilma Rousseff abraçar esta modes-
ta proposta, sinalizará ao mundo que o nosso País 
está não só verdadeiramente compromissado com a 
erradicação da miséria, mas empenhado em garantir 
a sobrevivência das gerações futuras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Eu gostaria de me inscrever para falar como Líder do 
PSB, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está inscrito, Senador Antonio 
Carlos Valadares.

Pela Liderança do PSOL, concedo a palavra à 
Senadora Marinor Brito. (Pausa.)

Pela Liderança do PMN, concedo a palavra ao 
Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)

Pela Liderança do PSB, concedo a palavra ao 
Senador Antonio Carlos Valadares. V. Exª tem o tem-
po regimental.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Sena-
do Federal, por iniciativa do Presidente José Sarney, 
criou e instalou uma Comissão de reforma política. 
Com a mesma finalidade, o Presidente da Câmara 
também criou e já instalou uma comissão com o mes-
mo objetivo.

As duas Casas, aparentemente, estão mobili-
zadas no sentido de oferecerem à Nação alternativas 
para o aperfeiçoamento da nossa vida política, dos 
nossos partidos e maior lisura e transparência do pro-
cesso eleitoral.

Sem dúvida, Sr. Presidente, que são iniciativas 
que merecem o nosso respaldo, muito embora a co-
munidade política, de um modo geral, apresente uma 
certa descrença quanto ao término dos trabalhos des-
sas duas comissões, na Câmara e no Senado, visando 
efetivamente à reforma política.

Preferimos, Sr. Presidente, ainda acreditar que, 
do jeito que nós disputamos essas eleições, não po-
demos mais disputá-las. Há distorções e há defeitos, 
não só no sistema eleitoral, como também na forma 

como os candidatos são escolhidos para, se eleitos, 
defenderem, no Parlamento, os seus eleitores.

Senão, vejamos: o voto proporcional é um voto 
que divide os partidos, é um sistema ultrapassado, se 
não me engano, existente apenas no Brasil e na Fin-
lândia, um voto que cria a cizânia entre os integrantes 
de um mesmo partido. O companheiro de um partido 
em uma eleição é visto como adversário potencial, um 
inimigo à vista, até com mais realidade do que é visto 
o adversário nosso. 

É um sistema falido o do voto proporcional, por-
que é um voto que cria condições para o surgimento 
de lideranças populistas, demagógicas e ajuda a trazer 
ao Parlamento os endinheirados, os potentados, aque-
les que dispõem de melhores condições financeiras na 
defesa dos seus objetivos políticos e eleitorais. 

Essa é apenas uma faceta dos defeitos do nos-
so sistema político-eleitoral. O outro a que poderia me 
referir, o financiamento público de campanha, deveria 
vir, porque o financiamento privado, tal como aconte-
ce na nossa vida pública, é uma porta aberta para a 
corrupção e para a criação do constrangimento de um 
parlamentar dever favores ao empresariado e ter que 
tomar posições muito particularmente próprias daqueles 
que se dedicam ao lobismo. O financiamento público 
está na pauta das nossas discussões. 

O voto distrital misto é, sem dúvida, uma proposta 
democraticamente elogiada. Mas, quanto à sua apro-
vação aqui no Brasil, não vai acontecer, simplesmente 
porque temos 27 partidos já registrados e participando 
da Câmara e do Senado.

E esses partidos sabem que um sistema de es-
colha 50% pelo voto direto do povo e 50% pela lista é 
um sistema que vai reduzir o Brasil ao bipartidarismo. 
Esses integrantes dos 27 partidos, naturalmente, não 
vão apoiar, na sua grande maioria, imensa maioria, 
um sistema que vai contribuir para o esfacelamento 
do quadro partidário hoje existente.

Então, se o proporcional não presta e o distrital 
não vai ser aprovado porque os partidos não vão dei-
xar, temos que aprovar algo que venha a fortalecer os 
partidos, que venha a dar maior seriedade aos man-
datos políticos conquistados nas urnas. 

Eu mesmo já fui contra a chamada lista de can-
didatos, a chamada lista fechada – até o nome é im-
próprio.

A chapa organizada pelo partido político é vista 
como uma tentativa de fortalecer o caciquismo. E, se 
for aprovada essa forma de escolher os candidatos, o 
que vai prevalecer é a vontade dos donos do partido 
e não a vontade do povo.

Agora, eu pergunto: quem é o dirigente partidário 
que vai apresentar uma lista de candidatos fraquíssima, 
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sem nenhuma representação eleitoral, sem nenhuma 
conjugação com o eleitorado, sem nenhuma identifi-
cação com o partido, sabendo de antemão que o povo 
não vai dar bola àquela lista, porque simplesmente 
os meus candidatos – e eu sou eleitor – não estão 
naquela lista? Eu não vou votar nesse partido. É um 
partido que só se lembra da família, só se lembra dos 
amigos e não se lembra daqueles que têm voto, que 
têm representatividade, legitimidade política. Então, o 
partido que escolhe uma lista e, de forma antecipada, 
já sabe que não terá a simpatia do eleitorado é um 
partido derrotado por antecipação.

E como é hoje na lista aberta, organizada a tal 
lista dos candidatos proporcionais? Lógico que há aque-
les que querem manipular o partido, até para vender 
o tempo de televisão, para tornar o partido um grande 
negócio. Mas, uma grande parte pensa em fortalecer 
o partido, e, pensando em fortalecer o partido, arregi-
menta, em cada segmento social, um candidato forte. 
É um militar que tem uma liderança no setor militar, é 
um professor, é um advogado, é um produtor rural, é 
um empresário, com penetração na sociedade. Enfim, 
hoje é, mais ou menos, assim.

E a gente costuma também adular, no sistema 
atual, candidatos não só homens, mas principalmente 
mulheres, que não querem... Pelo menos, no meu Es-
tado, no meu Nordeste, a coisa mais difícil do mundo 
é arregimentar mulher para ser candidata. Fica sobran-
do vaga naquela cota destinada às mulheres, e não 
aparece nenhuma mulher para ser candidata. Quando 
aparece, já vai dizendo que não acredita muito na vida 
política, que vai entrar para ajudar, mas já sabe que, de 
antemão, não vai haver resultado favorável a ela.

É assim, Sr. Presidente!
Acho que, quanto a esse quadro partidário tão 

descentralizado, tão multiplicado, a Constituição diz que 
o pluralismo partidário está em primeiro lugar. Então, 
não podemos simplesmente querer pegar os peque-
nos partidos e destruí-los. Como não podemos fazer 
isso, porque a própria Constituição não permite – e o 
próprio Supremo Tribunal já decidiu que a cláusula de 
barreira é inconstitucional tal como foi aprovada pelo 
Congresso Nacional –, a saída será o quê, para per-
mitir que os partidos ideologicamente semelhantes 
se juntem no mesmo agrupamento? A federação de 
partidos políticos. Saída que foi aprovada pelos idos 
de 1995, por minha iniciativa aqui no Senado Fede-
ral; e a Câmara Federal, pelo menos nas Comissões 
competentes e até o plenário, aceitou essa proposta 
da federação de partidos políticos, pela qual dois ou 
mais partidos podem se reunir e, sem perderem a sua 
identidade, passam a constituir uma federação que po-
derá ter representação, na Câmara ou no Senado, pelo 

líder do partido, pelo líder da federação, e os partidos 
continuam identificados.

Suponhamos que haja uma federação do PSB 
com o PDT e mais um outro Partido menor, PCdoB – 
eles têm mais ou menos uma configuração ideológica 
semelhante –, teríamos aí uma federação de três parti-
dos se elegêssemos, no conjunto, 40 ou 50 Deputados; 
esses Deputados teriam o direito de escolher um líder 
e a federação teria um presidente nacional.

Seria uma maneira de garantir a existência dos 
partidos menores. Eles continuariam na vida partidá-
ria, sem atingir a Constituição naquilo que se chama 
pluralismo partidário.

Sr. Presidente, tenho um discurso aqui escrito 
que, na parte final, diz o seguinte: o voto só chega à 
urna depois da campanha. É por isso que as despe-
sas nela realizadas e a forma como são financiadas 
devem ser objeto da atenção dos nossos trabalhos. 
Um sistema eleitoral sério tem de debater, com pro-
fundidade, a forma do financiamento dos candidatos 
e dos partidos.

Depois de posto na urna e depois de contabili-
zado, é preciso garantir que a vontade popular seja 
respeitada. Por isso, os limites da atuação da Justiça 
Eleitoral devem ser discutidos com o respeito que a 
separação e a harmonia entre os Poderes impõem. 
Não são poucas as críticas que se levantam a deci-
sões controvertidas que tomam mandatos alcançados 
nas urnas de forma insuspeita. Essas críticas devem 
ser consideradas, pesadas e medidas. Os julgamentos 
em matéria eleitoral devem ser mais compreensíveis, 
pois a qualidade dos nossos magistrados é reconheci-
damente muito boa e, para isso, nós, os legisladores, 
podemos contribuir muito, esclarecendo os critérios de 
julgamento a que estão vinculados os juízes.

Precisamos, também, pensar um modo de tra-
zer para o Legislativo aquilo que é componente de 
sua missão natural: a definição das regras eleitorais. 
Hoje, como sabemos, essa disciplina está entregue a 
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral – e, não raro, 
as decisões vão formar a jurisprudência, depois de os 
partidos e os candidatos tomarem as suas iniciativas 
políticas legítimas.

Segurança jurídica e qualidade da representação, 
eis os objetivos de uma reforma política que trará para 
nós, os mandatários da população brasileira, o respeito 
que nosso trabalho merece e que devolverá aos eleito-
res, com resultados, a confiança que recebemos.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sena-
dor Antonio Carlos, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Darei um aparte a V. Exª.
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Sr. Presidente, dentre tantas propostas que já 
estão sendo encaminhadas à Comissão do Senado 
presidida pelo Senador Francisco Dornelles, nós en-
caminhamos uma que considero importante, que não 
foi cogitada na reforma, que será a aprovação do re-
call, ou seja, a substituição ou o indeferimento pelo 
povo do mandato eletivo conquistado nas urnas, como 
aconteceu, recentemente, nos Estados Unidos, onde 
Schwarzenegger elegeu-se Governador da Califórnia 
antes do prazo determinado em lei para o término 
do mandato do governador que lhe antecedeu. Pode 
acontecer que o mandato de um governador, sendo 
de quatro anos como é hoje – e certamente o será no 
futuro –, um mandato de um prefeito, de quatro anos, 
esteja sendo constantemente contestado, depois de 
dois anos, pela população. É um administrador incon-
seqüente, irresponsável, preguiçoso; não cumpriu nada 
de suas promessas, nada do que se comprometeu na 
campanha; é um homem que deixa o lixo tomar con-
ta da cidade; são os hospitais fechando, a população 
sofrendo, e não acontece nada, porque ele tem um 
mandato já definido de quatro anos.

Para evitar que isso aconteça, um maior sofrimen-
to da população, teríamos o recall como saída para que 
o eleitor dissesse o seguinte: eu não quero mais esse 
irresponsável no governo ou eu quero esse irrespon-
sável no governo. A população teria, pelo menos, o di-
reito de ser consultada para saber se deveria continuar 
sofrendo, tendo à frente da administração um prefeito 
ou um governador que não estivesse condizendo com 
as aspirações legítimas da população.

Senador Crivella, com muito prazer, concedo um 
aparte a V. Exª.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Antonio Carlos Valadares, V. Exª toca num ponto 
importante, que é a jurisdição, ou seria...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Judicialização.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Judi-
cialização, esse é o termo. Judicialização da política. V. 
Exª tem toda a razão nesse ponto, até mesmo quan-
do nós falamos sobre fidelidade partidária. Fidelidade 
partidária é algo que todos elogiam, mas devia estar 
preconizada no estatuto do partido. Não devia ser im-
posto por um outro Poder. O partido deveria dizer aquilo 
que ele quer: se ele quer obrigar o Parlamentar a ficar 
ou se ele acha que não tem valor um Parlamentar que 
fica obrigado, que fica simplesmente porque tem medo 
de perder o mandato se for para outra agremiação, 
sendo que não existe amizade entre ele nem afinidade 
com os quadros partidários. V. Exª fala também com 
respeito às resoluções. E eu gostaria de acrescentar 
as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, que 

sofrem o facciosismo partidário. A maioria desses de-
sembargadores são nomeados pelo governador, que 
tem partido e interesse nas eleições.

(Interrupção do som.)

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Já 
concluo, Sr. Presidente. Os adversários sofrem muito 
com isso. Finalmente, V. Exª fala do recall. Tem toda 
razão. Há casos em que a população deve ser chama-
da para se manifestar. E eu gostaria de acrescentar 
ao brilhante depoimento de V. Exª sobre o tema ou-
tra questão: precisamos aumentar a participação das 
mulheres na vida política. O senhor falou que não é 
interesse delas. É verdade de certa forma.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É problema de conscientização.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Exato. 
Por exemplo, na Câmara dos Deputados, apenas 10% 
são mulheres. Aqui, 15%. Eu até fiz uma propositura 
para que, na chapa ao Senado, que somos três, um 
cabeça de chapa e dois suplentes, um membro pelo 
menos seja mulher, porque é um terço nas listas par-
tidárias. Que seja pelo menos uma mulher aqui na 
suplência ou na cabeça da chapa. Mas quero dizer 
a V. Exª que sou testemunha dos oito anos profícu-
os de trabalho intenso, de um labor infindado que V. 
Exª teve na legislação passada. E como testemunha 
disso, eu gostaria de prestar esta homenagem com o 
meu aparte.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcelo 
Crivella. Espero que a nossa Comissão – a do Sena-
do e também a da Câmara dos Deputados, constitu-
ída para fazer a reforma política, tenham sucesso e 
que não frustremos mais uma vez a Nação. Espero 
que façamos algo de produtivo e construtivo para o 
aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento 
dos partidos políticos, principalmente o fortalecimen-
to da coletividade, do povo, que precisa de mandatos 
legitimamente conquistados nas urnas, sem nenhuma 
suspeita, sem nenhum motivo de crítica; e aqueles que 
sejam eleitos, tanto na Câmara como no Senado, pos-
sam representar condignamente o seu povo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Luiz Henri-
que, do PMDB de Santa Catarina. 

V. Exª dispõe do tempo regimental.
Antes da palavra ao Senador Luiz Henrique, in-

formo que a Mesa recebeu, da Senhora Presidente da 
República, as seguinte Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – As matérias vão à Comissão de As-
suntos Sociais.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, embora 
eu tenha já concedido ao Senado Luiz Henrique.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
está combinado com ele que eu falaria pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Se está combinado, está deferido.

V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, anti-
guidade é posto. Então, resolvi ceder para o Senador 
Luiz Henrique o meu tempo. Ele está agulhado com 
o tempo dele. 

Eu quero fazer um registro. Hoje, às 19h30, nós 
teremos um encontro – a Frente da Família – com o 
Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, para discutir 
algumas questões que envolvem a família diretamen-
te, como a questão do uso e do abuso das drogas, a 
questão do aborto. A Frente da Família quer ser pro-
positiva e ser uma mão. Em relação à questão das 
drogas, queremos discutir a questão do vício como um 
todo no País e não tão somente o discurso de que o 
crack virou o apocalipse do País, quando, na verdade, 
o nosso drama é o bojo do vício como um todo. E não 
há que se fazer um projeto de colocar milhões na saú-
de por causa do drama do crack, porque, na verdade, 
o problema das drogas no Brasil não é problema de 
saúde pública. Muito pelo contrário. É preciso que nós, 
então, chamemos a atenção da família. 

Na verdade, Sr. Presidente, eu trataria hoje, da 
tribuna, a respeito da redução da maioridade penal. 
Eu sou o autor da proposta da redução da maiorida-
de penal. Aviso ao País que, depois do Carnaval, vou 
cruzar este País inteiro, desfraldando essa bandei-
ra de que nós necessitamos para combater e fazer 
o enfrentamento da violência como um instrumento 
eficaz, como parte dessa engrenagem, a redução da 
maioridade penal. 

Não há que se conceber que um homem de 16, 
17 anos, que mata, que estupra, que sequestra, que 
rouba um aposentado na porta de um banco, toma a 
aposentadoria dele, que põe um empresário que gera 
emprego, gera honra, dentro do porta-malas do carro, 
assassina esse homem, e quando a polícia põe a mão 
ele diz: “Tira a mão de mim que eu sou menor, eu co-
nheço o meu direito.” Direito uma ova!. Quem comete 
crime tem que pagar pelo crime que cometeu. 

E há que o País inteiro, que precisa de paz nas 
ruas, entender que essa é a roda dentada mais impor-
tante dessa engrenagem de combate à violência no 
Brasil. Eu hei de desfraldar essa bandeira e convoco 
o Brasil para que, juntos, nós possamos fazer justiça 
àqueles que têm sido vilipendiados, desmoralizados 
por homens que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente chama de criança.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Luiz Hen-
rique, do PMDB de Santa Catarina. V. Exª dispõe do 
tempo regimental.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, antes de 
entrar no tema do meu pronunciamento, gostaria de 
fazer uma homenagem ao ex-Senador Octávio Omar 
Cardoso, falecido no último final de semana, esposo 
da nossa Senadora Ana Amelia, a quem quero, aqui 
da tribuna, ressaltar toda a condolência desta Casa, 
toda a solidariedade desta Casa, todo o carinho desta 
Casa pela companheira e a saudade do seu compa-
nheiro e nosso ex-companheiro Senador.

Sr. Presidente, Srs. Deputados – Srs. Senadores, 
me perdoem, é o costume de Governador falando na 
Assembleia Legislativa – ainda há pouco ocupava esta 
tribuna o Senador Antonio Carlos Valadares e fazia 
apreciações sobre a reforma política. Esse, no meu 
entender, é o assunto mais importante, é o tema mais 
relevante, é a questão mais fundamental em discussão 
nesta Casa, na Câmara dos Deputados, no Congresso 
Nacional como um todo.

Fui Prefeito e Governador e, quando o Congres-
so Nacional aprovou a reeleição, insurgi-me contra o 
fato – e o fiz em artigos, em discursos, em palestras 
– de que a reeleição não contemplava a desincompa-
tibilização.

Coerente com o que defendi desde que a ree-
leição foi aprovada, quando candidato à reeleição à 
Prefeitura de Joinville, afastei-me do mandato, pas-
sando-o ao Presidente da Câmara Municipal, já que 
o meu Vice-Prefeito havia assumido o seu mandato 
como suplente nesta Casa, José Henrique Carneiro de 
Loyola. Afastei-me do mandato de Prefeito, para quê? 
Para disputar a eleição em igualdade de condições 
com os meus adversários. 

Veio o pleito da minha reeleição a Governador, 
e não tive nenhuma dúvida em renunciar ao mandato 
e entregá-lo ao Vice-Governador, Eduardo Pinho Mo-
reira, e disputar novamente a eleição em condições de 
total igualdade com os meus adversários.
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Precisamos efetivamente de uma reforma polí-
tica, e começa por aí, porque a legislação eleitoral é 
cheia de incongruências. Um Governador pode, teo-
ricamente, ser candidato a Deputado Estadual, pode 
ser candidato a Deputado Federal, pode ser candidato 
a Senador. Mas vamos tomar a hipótese menor: ele 
pode ser candidato a Deputado Estadual, e tem que 
renunciar seis meses antes do pleito. Mas, sendo ele 
candidato à reeleição, pode continuar com o poder de 
conceder benefícios, com o poder de anunciar e fazer 
obras, com todo o poder de reduções e isenções fis-
cais. Ele pode disputar, no cargo, o mandato.

A primeira mudança que temos que fazer, nesse 
caso, é, em mantendo a reeleição, estabelecer a de-
sincompatibilização, seja para Presidente, seja para 
Governador, seja para Prefeito municipal.

Prefiro uma outra mudança, que acho mais pro-
funda. Prefiro o fim da reeleição, com mandatos de 
seis anos. Todos que já exerceram cargos no Poder 
Executivo sabem que quatro anos é um prazo muito 
limitado para uma administração planejada que lance 
alicerces para o futuro.

O primeiro ano é o ano de implantação da sua 
política. O segundo ano tem eleição municipal. O ter-
ceiro ano é um ano de efetiva produção. E o quarto ano 
é comprometido também pela eleição municipal.

Não quero dizer que não haja trabalho profícuo 
nos quatro anos. Mas seria desejável que os mandatos 
executivos fossem de seis anos. Há países – é o caso 
da Alemanha, por exemplo – que estipulam o manda-
to em oito anos. Acho exagerado. Mas entendo que o 
mandato deveria ser de seis anos, sem reeleição. 

Essa é a proposta que vou defender na Comis-
são de alto nível, criada pelo Presidente Sarney para 
proceder a uma consolidação das iniciativas propos-
tas nas duas Casas do Congresso, a fim de que, com 
o consenso mínimo, estabeleçamos um projeto que 
possa ser votado com toda rapidez, já que os pontos 
fundamentais que aprovamos e sobre os quais vamos 
estabelecer as propostas já amadureceram num longo 
debate nas duas Casas do Parlamento brasileiro.

Eu defendo também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma nova modalidade para as eleições 
proporcionais. Eu defendo a lista fechada. Eu não 
temo o caciquismo das direções partidárias, se a for-
ma de escolher os candidatos na lista fechada se fi-
zer consagrando a cada eleitor, a cada convencional, 
o direito a votar em cinco nomes, apurando-se daí os 
cinco mais votados para estabelecerem a ordem da 
lista partidária.

Mas eu defendo a lista partidária para que se for-
taleçam os partidos. Toda e qualquer pesquisa eleito-
ral que compulsei consagra que no máximo 30% dos 

eleitores dizem que votam em partido. A instituição 
partidária é esgarçada nas eleições proporcionais. Por 
quê? Porque há uma disputa entre candidatos do mes-
mo partido, há uma dilaceração interna da legenda. E 
o povo não vota no partido, ele vota na pessoa.

A lista fechada despersonaliza o voto proporcio-
nal e partidariza o voto proporcional. Isto que é muito 
importante: estabelece um compromisso, um elo do 
eleito com o programa que seu partido apresenta para 
que ele o defenda no Parlamento, onde vai represen-
tar o partido.

Outro princípio que eu entendo fundamental é o 
do financiamento público das eleições. Muita gente, ao 
ouvir essa proposição de que o Erário banque as candi-
daturas e os partidos durante as campanhas eleitorais, 
acredita que seria uma atitude perdulária.

Pois eu digo que vai sair muito mais barato para 
o Erário se as eleições forem financiadas publicamen-
te. Mas não é só esse aspecto. É o aspecto da inde-
pendência do eleito. No momento em que o eleito não 
depender do dinheiro privado para a sua campanha 
eleitoral, ele agirá com muito mais independência. Di-
minuirá o poder das corporações, sejam elas estatais 
ou privadas. E o Parlamento expressará uma qualida-
de muito maior.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – V. Exª me 
permite um aparte, meu caro Senador?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Concedo o aparte com grande prazer, Senadora Ana 
Amelia.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Meu caro 
amigo Senador Luiz Henrique, acompanho com mui-
ta atenção o seu pronunciamento sobre um tema re-
levante e urgente, prioritário nesta Casa, pois a Co-
missão Especial que trata da reforma política já está 
trabalhando. Eu queria dizer ao senhor, em primeiro 
lugar, que, ainda com o coração dilacerado pela perda 
do amor da minha vida, Octávio Cardoso, cujo corpo 
enterrei em Porto Alegre na segunda feira, as suas 
palavras me deixam sensibilizada. E se estou aqui 
hoje, 48 horas depois desse triste momento, é por-
que penso que o trabalho no mandato, a dedicação e 
o empenho poderão me fazer superar essa dolorosa 
perda. Eu gostaria de dizer ao senhor que muitos dos 
pontos que está abordando em relação à reforma são 
coincidentes com o meu pensamento, especialmente 
nesta polêmica do financiamento público de campa-
nha. Mas, antes de falar sobre ela, eu queria dizer ao 
senhor que o seu gesto e o seu exemplo de ter se li-
cenciado dos mandatos de Prefeito e de Governador, 
mesmo que a lei lhe permitisse ficar além do tempo da 
desincompatibilização, revelam o grau e a integridade 
política do senhor, um autêntico do PMDB, que tinha 
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em Ulysses Guimarães o seu norte, o seu guia. E eu 
o acompanhei durante a Constituinte de 1988. Quanto 
ao financiamento público de campanha, a sociedade, 
meu caro Senador Luiz Henrique, poderá não entender 
bem na hora em que a saúde está em frangalhos, em 
que a educação sofre, em que não temos estradas, 
em que temos problemas de toda a ordem no atendi-
mento da população e na questão de segurança tam-
bém. Então, a sociedade poderá não compreender a 
importância deste instrumento, financiamento público 
de campanha, como forma de consolidar a democracia 
e de dar mais lisura e baratear também as campanhas 
eleitorais. Talvez nós precisemos instrumentar os con-
troles desta contribuição pública de campanha para 
evitar que o caixa 2 opere paralelamente ao financia-
mento público de campanha. É um compromisso que 
nós teremos de ter perante a sociedade brasileira, que 
está aguardando muito de nós. Esta reforma sai agora 
ou não sairá jamais. É um momento inadiável de um 
esforço coletivo, de Senadores e Deputados aqui no 
Congresso Nacional, nesta legislatura recém-iniciada, 
com o empenho com que o senhor defende, como há 
pouco também o Senador Valadares o fez, para que 
tornemos esta reforma uma realidade e não apenas 
mais uma perda de tempo com discussões infrutíferas. 
Estou ao seu lado. Eu queria apenas dizer que, quanto 
à lista fechada, a tese é verdadeira. A lista fechada, 
sim, propiciaria um fortalecimento dos partidos políti-
cos. Como o senhor, eu também não tenho medo do 
“caciquismo”, mas isso poderia desvirtuar o processo. 
O povo gosta de escolher as pessoas. Penso que o 
seu colega Senador Roberto Requião, ex-Governador 
do Paraná, com uma proposta híbrida, como chamou, 
associando voto em lista com voto em candidato, pode 
ter mostrado o caminho para a primeira etapa desta re-
forma que, como eu disse, é inadiável. Muito obrigado 
ao senhor por ter me concedido este parte.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– Agradeço o aparte de V. Exª. A sua presença nes-
ta Casa revela a fibra da mulher gaúcha e faz jus ao 
conceito de guerreira da mulher gaúcha.

O financiamento público de campanha tem de 
ser bem divulgado, para que não acabe sendo uma 
propositura impopular. Nós já vivemos um drama aqui. 
Já poderíamos ter implantado o parlamentarismo, que 
é um regime superior; nós já poderíamos ter avançado 
na democracia com a instituição do parlamentarismo. 
O que foi vendido? Que, no parlamentarismo, se tira-
ria o voto do povo. Havia uma publicidade em que um 
homem do povo ia votar e um cidadão engravatado 
ia lá e arrancava o voto dele. E ele dizia: “Dê o meu 
voto de volta”.

Então, é preciso que se estabeleça o verdadeiro 
objetivo do financiamento privado. Ele vai, efetivamente, 
baratear para o Estado o custo das eleições. Até porque 
ele vindo associado ao voto em lista, em que os candi-
datos farão campanha para o seu partido, associado a 
uma coisa muito importante – a nobre Senadora é uma 
grande comunicadora deste País –; uma coisa muito 
importante é retornar ao início da propaganda eleito-
ral para que ela possa ser chamada efetivamente de 
gratuita, estabelecendo que os programas na televisão 
sejam feitos ao vivo. Cada candidato apresenta a sua 
face, o seu programa, o seu pensamento, o seu ideário, 
aquilo que defende, efetivamente, o seu partido.

O custo das campanhas eleitorais é afetado for-
temente pelo valor da maquiagem eleitoral dos progra-
mas pré-produzidos. É como uma guerra. Na guerra, os 
exércitos se equivalem em força. Então é uma guerra 
eletrônica. Se um vem com efeitos especiais, outro 
vai com efeitos especiais; se um vem com computa-
ção gráfica, outro vai com computação gráfica. Eu vi, 
muitas vezes, candidatos defendendo uma tese, pro-
paganda ou outra no seu programa eleitoral com texto 
elaborado por marqueteiro.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Luiz Henrique, V. Exª me permite um aparte? 
Sei que o tempo está praticamente esgotado, mas eu 
queria apenas uma carona, se fosse possível e se 
me permitir.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Se 
a Presidência for benevolente, concederei, Senador.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Só uma carona.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem mais dois minutos para 
concluir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
também gostaria de ter a honra de fazer um aparte.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu 
queria aproveitar esta carona, Senador Luiz Henrique, 
para falar da importância deste tema, haja vista que 
até a Senadora Ana Amelia, enlutada, que perdeu o 
próprio esposo – ela mesma declara –, aqui comparece 
com dor e participa deste debate. Veja bem a impor-
tância do tema! V. Exª faz parte dessa comissão pelo 
mérito, como disse a Senadora Ana Amelia. Desde a 
época de Ulysses Guimarães... E V. Exª, Luiz Henri-
que, presidiu o nosso Partido em âmbito nacional. V. 
Exª já foi Presidente do PMDB em âmbito nacional. 
Então, tem experiência muito grande para contribuir 
nesta propositura de uma nova legislação dos parti-
dos, da Lei Eleitoral do País. Hoje, como diz a própria 
Senadora Ana Amelia, nós todos pensamos em lista 
fechada ou híbrida, quem sabe, em voto distrital mis-
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to ou não. É muito vasto isso. Nós sabemos que até a 
Justiça Eleitoral, hoje, legisla em nosso lugar. Então, é 
amplo isso. Sem entrar em detalhes, até em razão do 
tempo, queria eu o cumprimentar, Senador Luiz Hen-
rique. Sei que V. Exª, com essa indicação – conheço-o 
há muitos anos –, haverá de contribuir muito. E nós, 
no que pudermos ajudar, vamos contribuir para conce-
der ao País algo mais nítido, mais aberto, mais franco 
para todos nós.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª.

Para concluir, Sr. Presidente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se 

me permite...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Se o Presidente for benevolente. (Pausa.)
Com prazer, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primei-

ramente, quero também me solidarizar com a bonita 
homenagem que V. Exª prestou ao ex-Senador Octávio 
Cardoso, marido da nossa querida Ana Amelia, que 
mostrou, conforme V. Exª e o Senador Maldaner, a for-
ma de homenagear a memória de seu marido, enal-
tecendo a batalha de V. Exª e dela também para que 
possamos democratizar e aperfeiçoar nossas institui-
ções políticas na reforma política. Quero dizer também 
da minha afinidade com seu ponto de vista. V. Exª traz 
uma experiência de inúmeras disputas eleitorais para 
o Senado, para o Governo...

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) – Coincidentemente foram 15 disputas 
e 15 vitórias.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para-
béns! São 15 disputas e 15 vitórias.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Desde 1970.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Des-
se modo, V. Exª vem aqui com um cabedal enorme de 
experiência. E sua manifestação em favor do finan-
ciamento público é muito importante também para o 
aperfeiçoamento. Se formos ter um sistema distrital 
misto, que venhamos a aperfeiçoá-lo. Se houver um 
sistema de lista, que possamos também assegurar 
que a população tenha meios de indicar a ordem na 
lista se, porventura, a direção partidária tiver feito a 
indicação que nem sempre é a mesma dos próprios 
partidários e assim por diante. Meus cumprimentos 
pela extraordinária contribuição que V. Exª trará para 
um tema tão importante.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Nem nós, homens públicos, nem o povo, nem o País 

suporta mais esse regime de eleições a cada dois 
anos.

É preciso haver a coincidência das eleições. Se for 
em 2020, 2022, não importa; Importa que o façamos. 
Se tivéssemos feito isso na Constituinte, já estaríamos 
nesse regime, que é mais evoluído.

Quero dizer que o financiamento público combi-
nado com o fim da produção dos programas eleitorais 
e combinado com voto em lista partidária, vai contribuir 
fundamentalmente para o barateamento das eleições 
e para o aperfeiçoamento da democracia.

Muito obrigado.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Rapidamente, Sr. Presi-
dente, gostaríamos aqui de informar que, por solicita-
ção nossa e de toda nossa Bancada, o Ministério das 
Cidades atendeu um pedido que eu considero impor-
tante, que é alteração do calendário para o Grupo 1 
dos Municípios que recebem recursos do PAC.

Na verdade, os Municípios, Estados e as regiões 
metropolitanas brasileiras que integram o Grupo 1 da 
segunda fase do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC2) têm novos prazos para contratação e 
execução das ações e modalidades que receberão re-
cursos oriundos do Orçamento Geral da União (OGU). 
As alterações estão disponíveis na Portaria nº 84, pu-
blicada no dia de ontem, terça-feira, dia 1º, no Diário 
Oficial da União.

E é importante porque a modificação diz respeito 
aos recursos para a contratação e execução das mo-
dalidades referentes a abastecimento de água, esgo-
tamento sanitário, saneamento integrado, drenagem 
urbana e manejo das águas pluviais, riscos de desli-
zamento de encostas e urbanização de assentamen-
tos precários.

Então, é importante essa informação porque, no 
Estado do Espírito Santo, diversos Municípios que ti-
nham projetos para serem apresentados até o dia 28 
de fevereiro não estavam em condições de encami-
nhá-los ao Ministério das Cidades no tempo previsto. 
E, por solicitação nossa, esse prazo foi ampliado para 
o dia 29 de abril.

Isso é fundamental para que os Municípios, par-
ticularmente os da Grande Vitória, como é o caso de 
Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória, e alguns Municí-
pios do interior, como Colatina, Cachoeiro do Itape-
mirim, tenham um prazo maior para a apresentação 
dos projetos.
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Isso é importante porque os recursos oriundos 
do PAC são extremamente fundamentais no sentido de 
melhorar as condições de infraestrutura das cidades.

É isso, Sr. Presidente.
Gostaria de agradecer o tempo que me foi con-

cedido.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Por nada, Srª Senadora Maria Rita. 
Parabéns a V. Exª e ao Estado de V. Exª! Vamos 

torcer para que os demais Estados tenham o mesmo 
êxito exatamente na execução do PAC.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador 
Moka, pela ordem.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria só de fazer um registro relativo a fato ocorrido 
no meu Estado, Mato Grosso do Sul. Lamentavelmen-
te, eu quero comunicar à Casa o falecimento da ex-
Deputada, hoje conselheira do Tribunal de Contas do 
Estado, Celina Martins Jallad, filha do ex-Governador 
Wilson Barbosa Martins. E eu quero, neste momento, 
lembrar a Deputada Celina Jallad como uma mulher 
que representa exatamente a garra, a determinação 
da mulher sul-mato-grossense. 

A Deputada Celina Jallad tem inúmeros serviços 
prestados a Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho certeza 
de que o PMDB tem na Deputada Celina, em especial, 
o PMDB Mulher do Mato Grosso do Sul, uma referên-
cia de luta, de mulher guerreira. E, nesta homenagem 
que faço a Celina, homenageio a todas as mulheres do 
nosso País e as mulheres sul-mato-grossenses.

Eu quero fazer o registro em homenagem a mi-
nha amiga, minha companheira a ex-deputada Celina 
Martins Jallad.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Jayme Cam-
pos, do Partido Democratas do Mato Grosso. 

Antes, comunico a prorrogação da sessão por 
mais uma hora. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido. Eu 
quero, nesta oportunidade, dizer que nós assumimos 
no dia de hoje a Presidência da Comissão de Assuntos 
Sociais e agradecer a todos os Senadores que com-
pareceram e confiaram a mim e ao Senador Casildo, 
respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência 
para que nós façamos nesse período de dois anos 
um trabalho em que possamos traduzir todos aqueles 

projetos numa realidade. Com isso, vai-se buscando 
efetivamente as melhores condições de vida para o 
povo brasileiro. 

Democracia é o sistema político que pressupõe a 
convivência de semelhantes, um regime que reivindica 
a igualdade social, a tolerância racial, a comunhão en-
tre gêneros e a isonomia de perspectivas econômicas 
para cada um. Mais do que isso, cria a noção imper-
turbável de cidadania e reforça a ideia de que todos 
são iguais em seus direitos e obrigações. 

Portanto, a erradicação da miséria, o permanen-
te controle das desigualdades e a geração de opor-
tunidades se impõem não apenas como uma tarefa 
conjuntural do poder constituído, mas, sim, como uma 
missão atemporal de toda a comunidade que sinaliza 
o amadurecimento institucional da Nação.

Nos últimos anos, não há como duvidar, o Brasil 
tem adotado políticas afirmativas e mecanismos sociais 
que asseguram à nossa sociedade um status de prota-
gonista do desenvolvimento internacional. Somos vistos 
como uma economia em evolução, uma democracia 
sólida e um lugar de aceitáveis garantias jurídicas.

Porém, nossos indicadores sociais ainda são de-
sanimadores. Há um inexplicável descompasso entre o 
país produtivo, a oitava economia mundial, e a região 
de enormes contradições sociais, que nos coloca na 
73ª posição entre 169 nações, quando se trata do Ín-
dice de Desenvolvimento Humano – IDH.

Precisamos, dessa forma, apurar o nosso arca-
bouço de medidas que regulem o pleno desenvolvi-
mento social de nossa comunidade, normatizando as 
ações públicas e os códigos legislativos no sentido de 
adiantar a velocidade das conquistas humanas de nos-
sas comunidades, para que elas se tornem compatíveis 
com a relevância do País no teatro internacional.

Nesse contexto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, assumi hoje, pela manhã, a Presidência da 
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, com a 
missão de dar agilidade à análise de projetos dos Srs. 
Senadores que traduzam exatamente a necessidade 
do aprimoramento da legislação social brasileira.

A especial importância da Comissão de Assuntos 
Sociais começa pelo amplo rol de matérias cuja apre-
ciação se enquadra em sua competência. Dentre estas 
se destacam as proposições atinentes a relações de 
trabalho, organização do Sistema Nacional de Emprego 
e condições para o exercício de profissões, seguridade 
social, previdência social, população indígena e assis-
tência social; proteção e defesa da saúde, condições e 
requisitos para remoção de órgãos, tecidos e substân-
cias humanas para fins de transplante, pesquisa, trata-
mento e coleta de sangue humano e seus derivados, 
produção, controle e fiscalização de medicamentos, 
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saneamento, inspeção e fiscalização de alimentos e 
competência do Sistema Único de Saúde.

À CAS compete, Senador Marcelo Crivella, sa-
batinar autoridades indicadas para a direção da Anvi-
sa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – e da 
ANS – Agência Nacional de Saúde. 

Temos à nossa frente o desafio de lidar com te-
mas sensíveis, como regulamentação da Emenda nº 
29, Senador Ferraço, que é importante para o Brasil, 
sobretudo para destinarmos mais recursos para a saú-
de pública do Brasil. Vamos debater, em breve, ques-
tões como a homofobia e examinar propostas sobre 
legislação para casais do mesmo sexo.

Voltaremos a temas recorrentes, como a norma-
tização do Ato Médico, o uso do tabaco e do álcool, 
assim como outros itens com forte apelo corporativo 
e considerável impacto socioeconômico.

Nos últimos dois anos, votou 267 projetos, apro-
vou 168, realizou 49 audiências públicas, regulamen-
tou o exercício de 19 profissões, dentre elas: diarista, 
repentista, profissional de estética, enólogo, turismólo-
go, historiador, tradutor de Libras, artesão, mototaxista 
e peão de rodeio. Estes dois últimos tiveram projetos 
relatados por nós.

Os principais ciclos de debates realizados no 
último biênio foram: “O SUS que temos e o SUS que 
queremos”, com os temas: Mortalidade Materna den-
tro das Metas do Milênio, com a presença, inclusive, 
do Ministro da Saúde, João Gomes Temporão; Saúde 
Materno-Infantil; Saúde do Idoso; Saúde Mental; Cân-
cer Infantil; Comercialização de Órteses e Próteses; 
Política de Atendimento de Queimados; Balanço do 
Governo Federal.

Hoje tramitam na CAS 173 projetos, sendo 26 
oriundos da Câmara.

As principais proposições pendentes de aprecia-
ção versam sobre jornada e acidentes de trabalho, se-
guro desemprego, exploração sexual de adolescentes, 
direito de greve, fator previdenciário, regulamentação 
de profissões, execução penal e atenção a presidiários, 
biossegurança e uso de células tronco, relações da 
internet, deposição de lixo e material tóxico, fiscaliza-
ção de entidades beneficentes, propagandas, rótulos 
e embalagens, alterações na legislação dos direitos do 
idoso, no FGTS, na CLT e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, além da criação do Fundo de Qualifica-
ção do Trabalhador, projeto do companheiro e amigo 
Senador Paulo Paim, e da Agência Nacional de Habi-
tação, projeto do ilustre Senador Crivella, que está no 
plenário desta Casa, como também alterações no Có-
digo de Trânsito e matérias relativas à comercialização 
e ao consumo de drogas lícitas e ilícitas.

A primeira audiência pública, a realizar-se nessa 
nova fase dos trabalhos da Comissão, foi aprovada hoje, 
por requerimento do Senador Eduardo Suplicy, e será 
conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, 
para tratar da Meta do Governo Federal de Erradicação 
da Pobreza, em data próxima, a ser definida.

Assim, Sr. Presidente, nossa tarefa na CAS trans-
borda o próprio rito legislativo, assumindo os contornos 
de um verdadeiro debate nacional sobre o papel do 
Estado no ordenamento social do País. Nossa missão é 
transformadora, ativando os primados éticos na defesa 
dos interesses mais relevantes da nossa sociedade.

Concedo um aparte ao Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-

nador Jayme Campos, V. Exª tem minha admiração e 
meu apreço, não apenas por ser um campeão da po-
lítica, pois disputou tantas eleições e nunca teve um 
revés eleitoral, consagrado pelo povo, graças a Deus, 
como V. Exª sempre diz. Eu quero desejar a V. Exª muito 
sucesso nessa Comissão, que é, eu diria, o coração 
do Senado. Ela pode não ser a mente do Senado, que 
talvez seja a CCJ, mas é o coração palpitante. É ali 
que nós ouvimos o clamor do povo e nos levantamos 
contra as exorbitâncias do poder. É ali, nessa Comis-
são de Assuntos Sociais, que nós minoramos o sofri-
mento da nossa gente. E V. Exª bem diz: o Brasil é um 
país rico, culto, é poderoso, mas tem que ser humano 
e tem que ser justo. Quero desejar a V. Exª toda sorte 
de felicidade. Não se poderia encontrar um nome tão 
humano, tão experiente e tão vivido para dirigir essa 
nobre Comissão. Foi Deus! O mesmo Deus que lhe 
deu tantas vitórias e tantas alegrias o colocou ali para 
sentir a dor do nosso povo. Que esse Deus o abençoe! 
Que V. Exª possa aprovar grandes projetos e, assim, 
engrandecer esta Casa. Parabéns pela sua eleição!

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Com muita honra.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Jayme Campos, eu já tive oportunidade, hoje, de 
votar em V. Exª e no Senador Casildo Maldaner. Acho 
que a escolha dos nomes de V. Exªs foi muito feliz para 
uma Comissão que precisa realmente de alguém com 
experiência, uma experiência que V. Exª acumulou ao 
longo de tantos mandatos em uma carreira exitosa. 
E, mais do que isso, V. Exª tem sensibilidade. E, claro, 
percebo que a constituição da Comissão de Assun-
tos Sociais, que os membros que dela fazem parte 
vão ajudá-lo. Quero me associar a esses Senadores 
e Senadoras que vão, no dia a dia… Nós haveremos 
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de, juntos, vencer alguns daqueles desafios. V. Exª já 
tocou no assunto, que eu quero apenas reforçar, da 
regulamentação da Emenda nº 29. V. Exª já foi Prefei-
to. Hoje, é um absurdo a carga que os prefeitos estão 
sofrendo. Toda a carga da saúde está em cima dos 
prefeitos. Nós precisamos realmente dessa regula-
mentação para podermos realmente retirar sobretu-
do os municípios dessa pressão e do caos em que se 
encontra a saúde no País como um todo. E, também, 
quero dizer a V. Exª que prometi na minha campanha... 
Embora seja médico e professor, nos últimos 12 anos 
na Câmara dos Deputados, eu faço esta autocrítica, 
eu dediquei, eu priorizei a questão da agricultura em 
função da economia do meu Estado, mas prometi 
aos colegas, aos companheiros da saúde que, aqui 
no Senado, eu teria uma atuação mais voltada para 
a área de saúde. E eu quero, então, me somar ao es-
forço de V. Exª para que, juntos, possamos realmente 
dar a nossa contribuição para que a gente melhore... 
E, ao melhorar a saúde, nós estaremos contribuin-
do para a melhoria da qualidade de vida sobretudo 
daquele que está lá na ponta do sistema e que hoje 
sofre com essa dificuldade por que passa o sistema 
como um todo, que nós ajudamos a construir e que 
eu acho que é o melhor que nós podemos ter, que é 
o SUS, que precisa, neste momento, de melhoria na 
gestão e, sem dúvida nenhuma, de uma fonte nobre 
de financiamento. Desejo sorte, porque competência 
V. Exª tem de sobra.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado, Senador Moka. Eu não tenho dúvida 
alguma de que, com a sua presença e, sobretudo, com 
a sua experiência, V. Exª também vai colaborar muito 
conosco naquela Comissão.

V. Exª referiu-se aqui à Emenda nº 29. Nesse 
caso, particularmente, eu imagino que os Municípios 
brasileiros hoje têm dificuldade para os investimentos 
diante da escassez de recursos. Lamentavelmente, 
hoje vivemos uma crise sem precedência na saúde. 
Não só nos grandes centros, mas nos pequenos Mu-
nicípios do Brasil, lamentavelmente, quase não há 
profissional nessa área.

Só para dar um exemplo para V. Exª sobre a nossa 
Região Centro-Oeste. Em Mato Grosso, particularmen-
te, eu acho que em mais de 50% das cidades não há 
um médico sequer, Dr. Moka. Eu penso que temos que 
ter um tratamento não só diferenciado para a nossa 
Região, mas, sobretudo, o Governo deve ver de outra 
forma os investimentos.

Hoje, lamentavelmente, o que se vê é que o 
Governo Federal transferiu muitos ônus, mas não os 
bônus. Isso tem se refletido de forma perniciosa no 
trabalho que podia ser desenvolvido pelos Prefeitos 

Municipais, que, diante da escassez de recursos, es-
tão impossibilitados.

De qualquer forma, tenho certeza de que, de 
nossa parte, com o senhor e com outros membros 
daquela Comissão – o próprio Senador Crivella faz 
parte, como suplente, se não me falha a memória, as-
sim como o Senador Eduardo Suplicy e muitos outros 
valorosos e competentes Senadores –, nós vamos 
tentar mudar para melhor, com certeza, esta área que 
é de fundamental importância para as condições de 
vida do povo brasileiro.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Jayme Campos, V. Exª assume a Presidência da 
Comissão de Assuntos Sociais com a colaboração do 
Vice-Presidente Casildo Maldaner num ano especial, 
uma vez que a nossa Presidenta Dilma Rousseff colo-
cou no seu discurso de posse a sua prioridade: “a luta 
mais obstinada de meu Governo será pela erradicação 
da pobreza extrema e pela criação de oportunidades 
para todos”. Exatamente levando em conta esse objetivo 
primordial, todos nós, Senadores do PT, propusemos 
que a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão 
de Assuntos Sociais, conjuntamente, promovam uma 
sequência de audiências públicas, possivelmente em 
três encontros, conforme dialogamos, com a presença 
dos Ministros que mais estarão atentos a esse objetivo. 
Refiro-me ao Ministro Antonio Palocci, como coordenador 
dos assuntos na Casa Civil; Guido Mantega, da Fazen-
da; Miriam Belchior, do Planejamento; Carlos Lupi, do 
Trabalho; Tereza Campello, no importante Ministério do 
Desenvolvimento Social, hoje responsável pelo programa 
Bolsa Família e outros; Garibaldi Alves Filho, da Previ-
dência; Afonso Bandeira Florence, do Desenvolvimento 
Agrário; Gilberto Carvalho, tão responsável pelo diálo-
go com os movimentos sociais, na Secretaria-Geral da 
Presidência; Ana Fonseca, que foi designada Secretária 
Extraordinária da Erradicação da Pobreza; Paul Singer, 
Secretário de Economia Solidária; e alguns dos maiores 
pensadores, pesquisadores economistas sobre o tema, 
como o próprio Presidente do IPEA, Márcio Pochmann; 
José Augusto de Guarnieri Pereira, Prefeito de Santo 
Antonio do Pinhal, o primeiro Município brasileiro que 
aprova e sanciona um projeto para instituir uma renda 
básica de cidadania; os Professores Philippe Van Parijs 
e Guy Standing, que são membros fundadores da Rede 
Mundial da Renda Básica; João Sabóia, Marcelo Neri, 
Sonia Rocha, Ricardo Paes de Barros, Lena Lavinas e 
Fábio Waltenberg, todos que tanto têm se dedicado ao 
problema de como erradicar a pobreza, de como aper-
feiçoar os instrumentos...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Já vou 
concluir. Para, da maneira mais eficaz, efetivamente, 
erradicarmos a pobreza absoluta em nosso País. Ain-
da nesses últimos três dias, participei do Congresso 
Norte-Americano da Renda Básica, em Nova York, em 
que transmiti a experiência brasileira que, nestes últi-
mos oito, nove anos, conseguiu reverter a tendência 
de antes de estarmos com crescimento, mas, muitas 
vezes, com concentração de riqueza e renda. Nos últi-
mos oito, nove anos, sempre pudemos ter a diminuição 
do Coeficiente de Gini da desigualdade e da pobreza 
absoluta. Com esse objetivo maior da Presidenta Dil-
ma, o objetivo desse simpósio será justamente o de 
envolver o Senado Federal...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nesse 
propósito. Meus cumprimentos a V. Exª.

(Interrupção do som.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Quero agradecer ao Senador Eduardo Suplicy o apar-
te e dizer a V. Exª que sentarei com o Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Delcídio 
do Amaral, para nós, se possível, a partir do início do 
mês que vem, mês de abril, definirmos em três blocos 
o requerimento proposto por V. Exª, convidando essas 
autoridades para a audiência pública. Acho que isso é 
muito importante na medida em que são pessoas que 
não só têm um rico conhecimento da matéria, mas, so-
bretudo, poderão colaborar no sentido de buscarmos 
políticas públicas decentes para o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Crivella, V. Exª está inscrito 
como Líder. Ainda pretende usar a palavra?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sim.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª dispõe do tempo regimental pela 
Liderança do seu Partido.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Sr. Senador Suplicy, senhoras e senhores teles-
pectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rá-
dio Senado, nós fizemos aqui um debate doloroso na 
semana passada sobre a questão do salário mínimo, 
porque nenhum de nós gostaria que o salário mínimo 
brasileiro fosse de R$545,00. Todos sonhamos com 
um salário mínimo de R$2,5 mil.

Senhoras e senhores brasileiros que nos honram com 
sua audiência, nós não podemos fazer isso porque geraria, 
neste momento, um absoluto caos nas contas públicas; e 

o primeiro sintoma seria a inflação. Dois mil e quinhentos 
reais seriam apenas um salário nominal e não real. Os bra-
sileiros não poderiam comprar com isso o que compram 
hoje com os R$545,00. Essa é a dura realidade.

Agora mesmo, vim do Zimbábue, País que aboliu 
a sua moeda porque a inflação chegava a 3.000% ao 
mês. O povo brasileiro, na sua constituição, a golpes de 
tenacidade e bravura, rompeu matas, subiu e desceu 
milhares de serras e montanhas, matou cobras e fugiu 
das onças, venceu as febres tropicais e, com bravura, 
nos deu uma das maiores geografias do mundo.

Mas, hoje, no nosso tempo e na nossa geração, 
enfrentamos um dragão que é a inflação. E é por con-
ta dessa inflação sorrateira, dessa inflação venenosa, 
traiçoeira, que se revela no preço dos ovos, do leite e 
do pão, que castiga implacavelmente sobretudo aque-
les que menos ganham em nosso País, para não ver 
a volta dessa inflação foi que nós demos um voto de 
confiança à nossa Presidenta.

E aqui faço um parêntese para falar dessa dama 
ilustre, cuja moldura da sua carreira política são os po-
rões da ditadura. Essa mulher, que chorou as lágrimas 
que ninguém viu e os murmúrios que ninguém ouviu 
e que passou pela infâmia de todo o tipo de constran-
gimento moral e psicológico. E aqueles que a tortu-
ravam não sabiam que Deus faz do último o primeiro 
e do mais fraco o mais forte, quando há no coração 
desse último e desse mais fraco uma determinação 
inegociável de lutar pelos valores perenes da Pátria. 
Pois bem, aqueles poderosos que a torturavam cum-
priam um papel medíocre na história, e ela passou a 
ser nossa Presidenta.

Não passa pelo coração de nenhum brasileiro 
de bom senso que ela nos daria um salário mínimo 
aviltante por desejo próprio. Pelo contrário, nós todos 
consideramos aviltante esse salário mínimo, mas é o 
que podemos fixar neste momento. Nós estamos cum-
prindo, neste momento, o que diz o adágio: semeando 
com lágrimas para amanhã colher, com alegrias e com 
sorrisos, o sucesso de nosso povo.

Sei que muitos dizem: “Senador, vocês recebe-
ram um aumento, e um aumento grande. Um Senador 
ganha R$ 20 mil!” É verdade. Mas é verdade também 
que comecei a trabalhar com 14 anos e recebia um 
salário mínimo para menor de idade, que era a metade 
de um salário mínimo. Aos 16 anos, tive o orgulho de 
ser promovido e, ainda como menor, ganhar um salário 
mínimo de uma pessoa maior de idade. Eu sei a dor do 
nosso povo, eu sei as angústias pelas quais ele passa 
e me angustio conjuntamente. Agora, não adianta iludir 
o povo, fixar um salário que vai ser amanhã um Pão 
de Açúcar – lembrando a minha terra – de frustração 
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e de decepção no momento em que as pessoas vão 
às lojas para transformá-lo em bens.

Mas prometi, no dia em que votei o salário mí-
nimo, que ia apresentar um projeto – peço até ao 
Senador Renan Calheiros que o relate, porque já o 
apresentei a ele, e ele disse que concordava – para 
alterar a Lei nº 12.382 e o seu art. 2º, que é a lei que 
faz a previsão do reajuste mínimo para o salário a tí-
tulo de ganho real.

Eu não quero ser fastidioso e cansar os senhores 
telespectadores. Vou explicar, em rápidas palavras, em 
vez de ler o meu projeto e sua justificação.

O que estou propondo é que, no momento em 
que o PIB... Vocês sabem que agora o nosso reajuste 
do salário mínimo se baseia no aumento do PIB mais 
a inflação. O interesse nosso é cumprir a Constituição. 
O salário mínimo tem de ser corrigido no seu valor – 
portanto, tem de dar a inflação do período anterior, 
do ano anterior –, mas ele precisa ter um ganho real, 
porque nós queremos que esse salário mínimo chegue 
a R$2,5 mil. Pois bem, na década de 60 era assim, se-
gundo cálculos do Dieese confirmados pelo Ipea.

Então, o que nós propomos? Quando o PIB tiver 
um crescimento nulo, um crescimento de 0%, nós dare-
mos um gatilho – que não é um indexador, porque é de 
dois anos atrás, portanto não tem nenhum efeito sobre a 
inflação e sobre os preços – de aumento real de 2%.

Nós esperamos, com todas as forças da nossa 
fé, que não venhamos a sofrer outra crise internacio-
nal como sofremos no penúltimo ano do Presidente 
Lula. Se isso ocorrer e o Brasil crescer zero, o salário 
mínimo terá um aumento de 2%. Isso servirá também 
como um instrumento anticíclico.

Nós todos sabemos que o salário mínimo cum-
pre um papel muito importante no momento em que a 
economia não cresce, e é necessário que o Governo 
tenha um papel de aceleração da economia. O Governo 
deve, inclusive, gastar deficitariamente – nós sabemos 
que o Governo tem um déficit público imenso, de R$1,8 
trilhão. Agora, eu quero tranquilizar vocês de que esse 
déficit público que nós temos é um déficit que todos os 
Países têm. Ele é contábil; são títulos da dívida pública 
que são vendidos aos bancos, aos empresários.

E por que eu digo que ele é contábil? Suponha-se, 
por exemplo, que o dono de uma grande empresa resolva 
comprar uma outra empresa. Então, o que ele faz? Ele 
tem investimentos em títulos públicos – hoje mesmo o 
Copom está revendo a taxa de juros, que remunera os 
investidores em títulos da dívida pública –, então ele tira 
esse dinheiro e compra a empresa do seu concorren-
te, por exemplo, para aumentar a sua produção. O que 
fará esse homem que vendeu a empresa por um valor 
de 50, 100 milhões? Certamente, vai comprar, com boa 

parte desse capital, títulos da dívida pública. Portanto, o 
título passa de uma mão para outra. O valor disso para 
a economia é nulo. A dívida pública de um País serve 
para tirar de circulação a moeda, mas é um valor con-
tábil, porque quem resgata os seus títulos públicos por 
dinheiro e compra um imóvel, aquele que vendeu um 
imóvel ou aquele que vendeu uma empresa vai pegar 
esse dinheiro e vai investir novamente, basicamente em 
um fundo de pensão que tem muito de títulos públicos, 
em um fundo do que for, em papéis de bancos ou mes-
mo comprar diretamente – hoje o Tesouro o faz – títulos 
da dívida pública.

Portanto, é um valor que não nos preocupa. Hoje, 
está em 40% do nosso PIB e não é nossa preocupação 
maior. Nossa preocupação é, sim, a inflação. Essa pode 
comprometer o nosso futuro; essa pode comprometer 
todo o nosso crescimento econômico. E nós lutamos 
muito para isso. Eu lembro que, há pouco tempo, nós 
reclamávamos muito que o salário mínimo não chegava 
a US$100.00. Na época em que eu fiz vestibular, o so-
nho nosso era um salário mínimo de US$100.00; hoje já 
está em US$320.00. Ainda é medíocre. Concordo com 
todos os brasileiros que o valor ainda é muito aquém 
daquilo que queremos, mas é um salário mínimo que 
tem ganho real e tem poder de compra.

Quero dizer também, ao finalizar este meu peque-
no pronunciamento, que espero que, com esse projeto, 
nós possamos garantir sempre aumento real para o 
salário mínimo, mesmo quando o PIB crescer 0%, o 
que espero não ocorra nos próximos anos.

Gostaria também de deixar aqui a minha home-
nagem à Senadora Ana Amelia, que perdeu o seu 
marido, companheiro de 40 anos, há dois dias, e hoje 
comparece ao Senado para participar dos debates, para 
recolher assinaturas – ela está com proposições. Isso 
me fez lembrar uma passagem da Bíblia, escrita no livro 
de Provérbios, por Salomão, em que ele nos ensinava 
algo que hoje ela pratica. Não sei se ela conhece essa 
passagem, mas, na intuição, a pratica. Ele dizia o se-
guinte: “Se te mostras fraco, na hora da angústia, a tua 
força é pequena. Vai, pois, agora e lembra-te daqueles 
que cambaleiam caminhando para a morte”. Isso sig-
nifica, em outras palavras, que nós vencemos a nossa 
própria dor quando esquecemos dela e lutamos pela 
dor do nosso semelhante. Esse é o exemplo que Ana 
Amelia está nos dando, de idealismo, de renúncia, de 
espírito público. E esse é o exemplo que todos nós, 
Senadores, devemos seguir.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB 

– PB) – Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Cyro Miranda. (Pausa.)

Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Wilson Santiago, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna desta Casa para reforçar a 
minha preocupação com a intransigência do Governo 
do Estado da Paraíba com o movimento dos policiais 
militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários.

Essa intransigência do Governo, essa falta de 
diálogo do Governador fez com que a Polícia Militar 
da Paraíba e os demais profissionais de segurança 
deflagrassem uma greve estadual.

Ocupo a tribuna desta Casa para lamentar que 
o Governo do Estado não queira dialogar com o mo-
vimento.

Ontem, os secretários de Estado fizeram estar-
dalhaço na mídia e receberam a proposta dos líderes 
dos policiais, os presidentes das associações. Marca-
ram para apresentar uma contraproposta às 16 ho-
ras; remarcaram para as 18 horas; prorrogaram para 
as 20 horas; 22 horas; meia-noite. E pasmem, Srªs e 
Srs. Senadores: uma da madrugada de hoje, na Pra-
ça João Pessoa, em frente ao Palácio do Governo, os 
presidentes das associações ligaram 25 vezes, sem 
sucesso, para o Secretário de Estado de Comunica-
ção, que estranhamente é quem coordena a comissão, 
em busca de uma informação sobre a contraproposta 
do Governo.

Esse descaso é inadmissível, esse desrespeito é 
inaceitável, essa omissão do Governo é inconsequen-
te. A omissão, Senador Wilson Santiago, é um peca-
do para os cristãos. Para o agente público, é crime de 
responsabilidade.

Marcaram novamente para hoje à tarde, às 16 
horas, para dar a resposta. Até há pouco tempo, os 
policiais, além de não confiarem mais na resposta, 
também não a receberam. É triste, é lamentável.

Eu quero fazer um alerta ao Brasil porque, ago-
ra, a responsabilidade é do Governador da Paraíba – 
porque os policiais deflagraram a greve –, que insiste 
– vejam bem; repito – em não receber o movimento 
ordeiro, pacato, sério e responsável, em não apresen-
tar nem buscar uma solução, que ignora a greve dos 
policiais militares, civis, bombeiros e agentes peniten-
ciários. Preferiu buscar o apoio da Força Nacional de 
Segurança, que é nobre em suas atribuições, mas não 
foi criada para dar cobertura à intransigência de deter-
minados governantes, até porque não foi criada para 

cumprir os papéis da Polícia Militar, da Polícia Civil, 
dos bombeiros e dos agentes penitenciários.

Eu faço um apelo ao Governador da Paraíba, 
Sr. Ricardo Coutinho: receba os líderes do movimen-
to. Eu fui Prefeito da capital do meu Estado e quantas 
vezes o recebi como Vereador de oposição para levar 
as reivindicações, para dialogar, às vezes, em defesa 
dos servidores. Então, receba as lideranças do mo-
vimento. Não ignore esse problema por mais tempo, 
pois a Paraíba clama por paz, por tranquilidade e por 
melhores condições de trabalho para os profissionais 
que arriscam, diariamente, as suas vidas em defesa 
das nossas vidas.

Aos policiais, reafirmo a minha solidariedade, 
pois aqui, nesta tribuna, eu já manifestei meu irres-
trito apoio ao projeto de lei do Governo do Estado, o 
Governo passado, que criou algo semelhante à PEC 
300, mas apenas como simbolismo, porque, na verda-
de, era um reajuste aos salários dos profissionais de 
segurança em dezoito meses, de maneira planejada 
e responsável.

Permita-me citar como ficaria o salário de um 
soldado da Paraíba. Em janeiro de 2011, receberia 
R$2.099,00 - salário bruto; em maio de 2011, receberia 
R$2.282,00; em outubro, R$2.465,00; o escalonamento 
prosseguiria em janeiro de 2012, quando o soldado da 
Paraíba passaria a receber R$2.647,00; em abril de 
2012, R$2.830,00; e, em julho de 2012, R$3.013,00. 
Veja bem, um escalonamento programado em dezoito 
meses, previsto no Orçamento de 2011. Simplesmente, 
essa lei não está sendo cumprida, em nome de uma 
ação, de uma cautelar, alegando que havia sido dado 
o aumento em período eleitoral.

São injustos esses salários? São elevados esses 
salários? Eu pergunto ao Brasil, porque, se foi com o 
argumento político de que foi dado um aumento por 
um Governo que estava no exercício, disputando a 
eleição, que tinha chances verdadeiras de ganhar o 
pleito, que tinha mandado essa mensagem com o Or-
çamento sendo aprovado... Então, se foi injusto, muito 
bem, que se faça a revogação! Mas, se é justo esse 
pagamento, basta o atual Governo mandar a mensa-
gem para a Assembleia Legislativa, que, com a sua 
bancada e com a bancada da Oposição, que, tenho 
certeza, votaria unanimemente, a lei seria aprovada 
na atual administração.

Portanto, não é uma questão de a lei ter sido 
aprovada no ano passado. É questão da vontade de 
respeitar uma categoria tão digna e que merece um 
tratamento respeitoso.

Os policiais estão cumprindo o seu papel, com 
paciência e espírito público elevado. Apesar do movi-
mento grevista, a sociedade não ficará desguarnecida 
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durante a realização do Bloco Muriçocas do Miramar, 
um dos maiores eventos pré-carnavalescos do Nordes-
te, comparado ao Galo da Madrugada, de Recife, que 
acontece, na noite de hoje, em João Pessoa. Mesmo 
com o movimento de greve, as lideranças mobilizaram 
os policiais para dar cobertura a esse movimento pré-
carnavalesco, quando cerca de 500 mil pessoas vão 
às ruas, numa prévia do carnaval, na cidade de João 
Pessoa. O movimento providenciou o engajamento 
do efetivo para garantir a segurança dos paraibanos e 
dos turistas. Os policiais cumprirão o seu dever cons-
titucional de garantir paz e segurança à sociedade 
paraibana. Falta ao Governo cumprir o seu papel, ris-
car do seu vocabulário a palavra intransigência, que, 
infelizmente, tem dominado boa parte das ações nos 
últimos 60 dias.

Ser discípulo de ditador é uma coisa fácil, muitas 
vezes contamina inclusive os seus auxiliares, princi-
palmente, entre outros sentimentos, com o da intole-
rância. Não faz parte das obrigações do cargo do Go-
verno do Estado ser intolerante. Sim, ser paciente, ser 
democrático e ser sensível a reivindicações justas em 
favor de uma categoria que beneficiaria diretamente 
toda a população. 

Quero concluir, clamando mais uma vez pelo 
diálogo. Eu peço que o Governo da Paraíba ofereça 
uma contraproposta aos policiais, pelo menos uma 
contraproposta. Faça enquanto há tempo, e o faça sem 
termos de lamentar esse movimento de paralisação e 
que trará o prejuízo que todos nós sabemos que pode 
ocorrer e que desejamos que não ocorra. E o faça, Sr. 
Governador, com a sensibilidade e o respeito a esses 
profissionais e à Paraíba.

Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos 
e a minha querida Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Sérgio Pe-
tecão, pela Liderança do PMN.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srs. Senadores presentes no plenário, nesta noite, 
tenho certeza de que a TV Senado e a Rádio Senado 
tiveram uma audiência grande no nosso Estado, uma 
vez que nós – eu me refiro aos acrianos – criamos uma 
expectativa, porque trabalhei no sentido de que hoje 
pudéssemos ter o nosso horário de volta, que cha-
mamos no Acre de o horário de Deus, o horário que 
o povo acriano viveu por cem anos e que foi mudado 
com o projeto do então Senador Tião Viana.

Na reunião da Comissão de Constituição e Justi-
ça, a CCJ, hoje, eu tinha certeza, até por um desenrolar 
dessa discussão que, há muitos anos, fizemos na Câ-

mara Federal, do referendo. Participamos de debates 
acirrados na Comissão de Constituição e Justiça na 
Câmara Federal, quando conseguimos aprovar o re-
ferendo. Eu confesso a vocês que, sinceramente, não 
conheço um instrumento mais democrático que um 
referendo, mas, infelizmente, o entendimento aqui na 
Casa não foi esse. Na CCJ, nós tivemos um debate 
acirrado, e aqui eu queria parabenizar os Senadores 
Demóstenes Torres e Pedro Taques, não porque eles 
questionaram o nosso projeto. Sou democrático, acho 
que o Parlamento é isto, tem que haver o contraditório. 
Eu tenho um entendimento, eles têm outro. São dois 
juristas preparados, que, com certeza, só enriquecem 
o debate. O que não aceitamos é qualquer tipo de ins-
trumento no sentido de protelar, de atrapalhar o povo 
do meu Estado.

Mas, diante dos argumentos feitos pelos dois Se-
nadores e o entendimento naquele momento, quando 
a maioria que estava presente se manifestou, que não 
são contra a decisão do povo do Acre... Por unanimi-
dade, todos os Senadores que estavam ali presentes 
entendem que o povo do Acre tem direito de escolher 
o seu horário, tem direito de escolher o horário em que 
quer viver. É como se você estivesse na sua casa, Pre-
sidente, e, de repente, chegasse uma pessoa e disses-
se: “Olha, você não vai mais acordar às 6 horas. Agora 
você vai ter que acordar às 5 horas”. Isso, no nosso 
Estado, causou um dano muito grande.

Mas, diante dos argumentos, como eu já disse, 
de dois juristas renomados, de pessoas que têm um 
trabalho prestado nesta Casa, como o Senador Pedro 
Taques, por quem tenho uma admiração muito grande 
e com quem tenho aprendido muito aqui no Senado 
– hoje, fiz um convite a ele, porque a decisão que foi 
tomada na Comissão, inclusive a imprensa do meu 
Estado a tem distorcido... O que aconteceu foi que eu 
retirei da pauta o nosso parecer para um entendimento, 
porque esse foi o pedido da maioria dos Senadores que 
estava ali presente. Então, buscamos o entendimento, 
e uma das formas de encontrarmos o entendimento é 
que possamos apresentar um projeto de lei.

É lógico que esse não é o meu entendimento. 
Esse não é o entendimento do Deputado Federal Fla-
viano Melo, até porque nós estamos respaldados por 
um parecer da Advocacia do Senado que diz que o 
referendo deveria entrar em vigor no momento da ho-
mologação do TSE. Mas, se há o questionamento e se 
há a boa vontade dos Senadores desta Casa em dar 
a maior celeridade possível a um projeto de lei... Eu 
hoje tive uma conversa com o Senador Pedro Taques 
e quero fazer, desta tribuna, um convite a ele para que 
seja o pai dessa lei – o Senador Pedro Taques deu 
uma demonstração competentíssima –, o autor da lei, 
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junto com – não sei se poderia ser conjuntamente – 
o Senador Demóstenes Torres ou, então, um seria o 
autor e o outro, relator, de forma que eles nos ajudem 
e deem a maior celeridade possível.

O povo do Acre está angustiado de esperar. Já 
que a vontade do povo acriano não foi respeitada, esta 
Casa hoje assumiu um compromisso. Tivemos um com-
promisso assumido pelo Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, que vai nos ajudar também para que 
possamos, na Comissão de Constituição e Justiça, 
apresentar esse projeto e também sensibilizar os Lí-
deres na Câmara Federal, onde esse projeto terá de 
tramitar, para que possamos aprovar a referida lei.

Então, fica aqui, na verdade, a minha indignação 
por achar que hoje iríamos virar essa página em nosso 
Estado e, de uma vez por todas, resolver isso, que tem 
criado uma expectativa muito grande na população.

Hoje, recebi o telefonema de uma senhora de 
Cruzeiro do Sul, que fazia o seguinte questionamento: 
“Petecão, quer dizer que o nosso voto só serve para 
eleger vocês, eleger Senadores, eleger Deputados Fe-
derais, eleger Deputados Estaduais? Quer dizer que 
irmos às urnas, votarmos no referendo e escolhermos 
o horário que queremos viver não valeu?” Sinceramen-
te, fico, de certa forma, constrangido, porque entendo 
que não existe instrumento mais democrático do que 
um referendo.

De qualquer forma, eu queria aproveitar esta 
oportunidade mais uma vez para pedir o apoio de to-
dos os Srs. Senadores e Senadoras desta Casa e do 
Senador Pedro Taques, que foi uma das pessoas que 
questionou a legalidade deste referendo, que, segundo 
o seu entendimento, um referendo não tem força para 
revogar uma lei; uma lei tem que ser revogada por ou-
tra lei. Mas confesso que senti ali, no Senador Pedro 
Taques, que ele tem vontade de ajudar. Ele não está, 
de forma alguma, tentando prejudicar, até porque ele 
foi muito claro: disse que não está preocupado com 
horário de televisão, com horário de rádio, com nada. 
Ele está preocupado, como membro da Comissão de 
Constituição e Justiça, em prezar pela legalidade da 
Comissão.

Entendi o seu argumento. Estou aqui, humilde-
mente, pedindo aos Srs. Senadores que nos ajudem. 
Não podemos mais, de forma alguma, criar qualquer 
tipo de mecanismo no sentido de postergar essa deci-
são democrática que foi tomada pelo povo do Acre.

Então, ficam aqui os meus agradecimentos a esta 
Presidência pela oportunidade de, mais uma vez, trazer 
a esta tribuna um problema que, às vezes, vocês po-
dem até achar: “Esse cara só fala nisso”. Não, é porque 
este é um problema que está afligindo o nosso Esta-
do, este é um problema que gerou uma expectativa. 

Todos os dias recebo centenas de telefonemas lá do 
meu Estado, perguntando-me quando é que o nosso 
horário vai voltar a valer.

Então, Presidente Marta, o meu muito obrigado. 
E, aqui, aproveito para desejar um carnaval para todo 
o povo brasileiro de muita paz, de muita alegria; que 
todos possam se divertir sem trazer qualquer tipo de 
prejuízo para as suas famílias.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, 
o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Petecão.

Concedo a palavra ao Senador Wilson Santia-
go.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy; Srs. Sena-
dores, profissionais da imprensa, um dos principais 
problemas dos estudantes brasileiros, principalmente 
os que residem no Nordeste, é o transporte para a 
escola, tanto para os alunos da zona urbana, quanto 
para os da zona rural. Boa parte dos alunos da zona 
rural precisa acordar ainda de madrugada e percorrer 
quilômetros a pé, já que muitos caminhos nas áreas 
rurais e até mesmo em alguns setores urbanos são 
intransitáveis para veículos automotores.

A falta de transporte escolar e a insegurança dos 
veículos, pela péssima manutenção, é uma das gran-
des causas da evasão escolar.

Para suprir essa demanda, foi criado em 2007, 
Senador Suplicy, o programa Caminho da Escola, com 
o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, ga-
rantir segurança e qualidade ao transporte dos estu-
dantes e contribuir para a redução da evasão escolar, 
ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e 
a permanência na escola dos estudantes da zona ur-
bana e da zona rural matriculados na educação básica 
das redes estaduais e municipais.

Entretanto, Srª Presidenta, ainda são observados, 
na maioria dos Municípios brasileiros, veículos em situ-
ação precária transportando estudantes, fazendo com 
que eles temam a insegurança. Com isso, continua a 
evasão escolar, em decorrência dos péssimos e popu-
larmente conhecidos paus-de-arara, que transportam 
estudantes pelo interior deste Brasil.

Desde sua criação até janeiro de 2011, o Caminho 
da Escola atendeu 3.826 municípios. No total, foram ad-
quiridos 12.091 ônibus escolares. Mas esse total ainda 
é muito pouco para os quase 4 milhões de estudantes 
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da rede pública brasileira que necessitam de transporte 
escolar, especificamente pelas péssimas condições e 
dificuldades por passam e vivem seus pais no que se 
refere ao pagamento de transporte particular.

Até 2010, no meu Estado, a Paraíba, 130 municí-
pios foram atendidos com transporte. O alunado daque-
le Estado foi atendido com veículos de grande porte, 
quais sejam, ônibus para 60 passageiros e, também, 
veículos para 37 passageiros, segundo informações da 
área do programa Caminho da Escola, do Ministério 
da Educação, especificamente do FNDE. 

Para o ano de 2011, esperamos que o Ministé-
rio da Educação e o Presidente do FNDE deem conti-
nuidade ao programa, com a finalidade de amenizar, 
diminuir essa evasão escolar nos municípios, especi-
ficamente da Paraíba. Faltam 93 municípios, Senado-
ra Marta Suplicy, a serem contemplados na Paraíba, 
como exemplo, com o transporte escolar.

Por essa razão, solicito ao Sr. Ministro Fernando 
Haddad e ao Sr. Presidente Nacional do FNDE provi-
dências no sentido de concluir o atendimento desses 
93 municípios da Paraíba, que precisam, sim, de pelo 
menos um ônibus para transportar o estudante espe-
cificamente da zona rural. Com isso, contribuirão para 
diminuir, repito, a evasão escolar e para atender as 
necessidades desses estudantes carentes que muito 
precisam do apoio do Governo, do apoio do programa 
Caminho da Escola, tendo os pais como testemunhas 
da presença dos filhos nas escolas públicas dessas 
cidades.

Esse programa é realmente imprescindível para 
a diminuição da evasão escolar. No Nordeste, Srª Pre-
sidente, a evasão chega a 11% do total de alunos das 
séries iniciais do ensino fundamental. Em muitos muni-
cípios do Nordeste, chega a até 15% a evasão escolar. 
Tudo isso comprova a necessidade da continuidade do 
programa Caminho da Escola, fazendo com que esses 
alunos, não só da Paraíba, como também das regiões 
e dos Estados pobres da Federação, tenham a certeza 
do transporte na sua porta todos os dias, assegurando 
a tranquilidade dos seus pais, da sua família e, além 
de tudo, assegurando o próprio futuro desses alunos. 
O jornal O Globo de 27 de fevereiro deste ano, na se-
mana que passou, publicou esses dados, comprovando 
ainda mais a necessidade daquilo que estou cobrando, 
que estou reivindicando e, além de tudo, daquilo que 
na verdade merece e espera a maioria dos Estados e 
dos municípios pobres do Nordeste, com a continui-
dade desse programa Caminho da Escola.

Diante da necessidade, como citei anteriormente, 
solicito, repito, mais uma vez, agilidade ao Ministro Fer-
nando Haddad, que, durante os oito anos do Presidente 
Lula, fez um excelente trabalho à frente do Ministério 

da Educação, interiorizando as universidades públicas, 
procurando fazer com que em regiões onde não ha-
via oportunidade para os estudantes pobres houves-
se universidade federal e, no interior do Nordeste, na 
Paraíba, ou em qualquer um dos Estados deste País, 
escolas agrotécnicas, Cefets, treinando e aperfeiçoan-
do a mão de obra da população brasileira.

Vivemos, testemunhamos e presenciamos, nos 
últimos anos, um crescimento e uma estabilidade eco-
nômica no Brasil. E o crescimento do PIB nacional pos-
sibilita não só o aumento do emprego, mas também 
aumenta a necessidade de se aperfeiçoar a mão de 
obra e de dar, cada vez mais, oportunidade de traba-
lho especificamente aos jovens, àqueles que precisam 
do primeiro emprego, àqueles que precisam, sim, da 
determinação e do apoio do Governo, dando-lhes as 
condições necessárias para a oportunidade não só do 
primeiro emprego, como também do sustento de suas 
próprias famílias.

Concedo um aparte ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Wilson Santiago, V. Exª fala nesta noite, já são quase 
20 horas, mas eu queria contribuir. Primeiro, parabe-
nizo-o pela reflexão que faz sobre a questão da edu-
cação, do papel das universidades. E queria lembrar 
que o Governo do Presidente Lula construiu em torno 
de 16 universidades. Na realidade, foram 14; duas o 
Governo Fernando Henrique criou, mas não construiu. 
Eu, pensando na importância desses espaços e na ne-
cessidade de continuarem a ser construídos – e V. Exª 
não estava falando só da universidade, mas também 
dos Ifets –, lembro que, na campanha da nossa Pre-
sidente Dilma, umas das bandeiras discutidas foi a de 
continuar construindo os institutos tecnológicos.

Agora, esses espaços, essas instituições lá na 
Amazônia...

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ...são de 
importância estratégica fundamental para nós mudar-
mos o presente e também o futuro do Brasil. No Go-
verno do Presidente Lula, foi criada ali na fronteira, na 
cidade de Benjamin Constant, território indígena, uma 
universidade de antropologia indígena, a primeira que 
nós temos com esse propósito. Então, nós precisamos 
construir universidades, melhorar salário. E eu ouço 
aqui, às vezes, a Oposição dizer da gastança, mas o 
Governo precisou fazer concursos, construir universi-
dades, institutos, fortalecer as universidades estadu-
ais. Então, parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. 
Espero que nós possamos continuar acompanhando, 
fiscalizando...

(Interrupção do som.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Um momento, 
Senador João Pedro.

Eu vou prorrogar a sessão por mais uma hora. 
V. Exª tem mais um minuto para encerrar seu pronun-
ciamento.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Obrigado, 
Srª Presidenta. Em trinta segundos, eu termino. Quero 
dizer que é muito importante que o Congresso, que o 
Senado continue acompanhando, refletindo, provocan-
do audiências públicas, porque, lá no seu Nordeste, 
em todo o Brasil, mas especialmente na Amazônia, 
cada espaço do saber, da pesquisa, da extensão é 
fundamental para nós revertermos as desigualdades 
regionais. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Obrigado, Senador João Pedro. Sei que o Estado de 
V. Exª tem a mesma demanda que têm os Estados do 
Nordeste, exatamente porque tem necessidade de se 
desenvolver cada vez mais.

Então, Srª Presidente, para encerrar, quero não 
só parabenizar o Programa Caminho da Escola, como 
também cobrar a complementação do atendimento 
a mais 93 municípios da Paraíba que restam ser co-
bertos pelo Programa Caminho da Escola. Com isso, 
tenho certeza de que não só o Presidente Lula, que 
atendeu a mais de três mil municípios do Brasil com 
o Programa Caminho da Escola, mas também a Pre-
sidente Dilma vai continuar o programa e chegar ao 
último município do Brasil, atendendo, portanto, essa 
grande necessidade do estudante carente da zona 
rural e também do estudante da periferia das cidades 
do interior deste País.

Agradeço ao Senador João Pedro e a todos os 
Pares. Tenho certeza de que este Congresso, este Se-
nado Federal, cobrando do Ministro Fernando Haddad, 
que tem feito um grande trabalho, e com o apoio do 
FNDE, juntos daremos continuidade a esse grandio-
so Programa Caminho da Escola, porque temos, com 
certeza, o apoio da Presidente Dilma, que muito se 
preocupa em melhorar cada vez mais a educação e 
diminuir a evasão escolar neste País.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago, a quem 
passo a Presidência, como 2º Vice-Presidente da Casa, 
enquanto farei um pronunciamento.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Marta Su-
plicy, que dispõe do tempo regimental.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) 
– Presidente Wilson Santiago, hoje à tarde estive aqui 
para falar sobre a importância do Bolsa Família e da 
sua ampliação. 

Agora à noite, eu gostaria de tratar do mesmo 
assunto, mas dentro de um contexto econômico maior 
onde ele se encontra inserido. 

Se o Governo que nos antecedeu teve como mar-
ca a estabilização monetária como grande conquista, o 
nosso Governo, o do Presidente Lula e tenho certeza 
o da Presidenta Dilma, será lembrado como aquele 
que alcançou a gestão econômica ideal, conjugando 
crescimento econômico com geração de emprego e 
renda, controle inflacionário, câmbio flutuante e res-
ponsabilidade fiscal. 

Os números falam por si. Alcançou-se uma taxa 
média anual de crescimento real do PIB de 3,83%, 
entre 2003 e 2010, muito superior a 1,75%, registrada 
entre 1995 e 2002.

A inflação esteve mais sob o controle da política 
econômica do Presidente Lula, com o IPCA médio de 
5,8% ao ano, do que no Governo FHC, em que o IPCA 
médio esteve em 7,4% ao ano, isso sem considerar 
1995, ano de desaceleração inflacionária, como todos 
nós temos lembrança.

Como resultado, no Governo Lula foram criados 
liquidamente, diríamos, quase 11 milhões de empre-
gos formais e o salário mínimo registrou ganho real 
de 74,9%.

Em relação ao câmbio, considerando a gestão 
cambial desastrosa da primeira metade do Governo 
FHC, centrada no regime do câmbio fixo, com os co-
nhecidos custos fiscais e de aumento de vulnerabili-
dade externa, que quase arruinaram nosso País entre 
1998 e 1999, nas crises asiática e russa – vocês estão 
bem lembrados –, são até risíveis as críticas, que às 
vezes temos que escutar aqui no Plenário, que fazem 
à gestão das nossas reservas cambiais. Esquecem rá-
pido. Naquela época, tínhamos reservas de menos de 
US$50 bilhões, que conjugadas com o uso do câmbio 
fixo administrado constituíram um verdadeiro convite 
ao ataque especulativo contra nossa moeda. 

A criação desse importante mecanismo de redu-
ção de vulnerabilidade externa, que são as reservas 
que temos hoje, da ordem de US$300 bilhões, permi-
tiu também passarmos inteiramente incólumes pela 
maior crise financeira mundial desde a grande crise 
de 1929. Repito: eram US$50 bilhões de reservas; 
depois, fomos para US$300 bilhões. Esse mecanismo 
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também inverteu a condição do setor público de de-
vedores líquidos externos de 15.7% do PIB, em 2002, 
para credores externos de 10,2% do PIB, em 2010. Há 
custos na manutenção de reservas internacionais? É 
óbvio que há custo. Só que os benefícios resultantes 
desse verdadeiro seguro contra crises externas mais 
do que compensam seus custos fiscais – mais do que 
compensaram. Se formos pensar na crise financeira 
que vivemos recentemente, se estivéssemos naquela 
situação, não teríamos aguentado nem algumas se-
manas. Foi a previdência do Governo Lula que nos 
permitiu fazer esse enfrentamento em condições tão 
mais favoráveis.

Dizer que os benefícios não superam os custos, 
nesse caso de nossa política cambial, é desconhecer, 
ou pior, ignorar a nossa história econômica no que tan-
ge ao enfrentamento de crises.

Outra política sobre a qual parece haver pouca 
reflexão é o uso de linhas de crédito como instrumen-
to de política pública. A garantia de recursos para o 
financiamento rural, para o crédito imobiliário e para o 
investimento de longo prazo é uma ação essencial do 
Estado para evitar que esses setores que são estraté-
gicos para a Nação sejam prejudicados em períodos 
de maior turbulência econômica.

A utilização de taxas de juros diferenciadas nessas 
linhas, como a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 
e a Taxa Referencial (TR), menos afetadas pela taxa 
básica de juros da economia, a Selic, é fundamental 
para ajudar a eficácia da política monetária, pois não 
onera o lado da oferta e do investimento, quando o 
que se pretende atingir é exatamente a inflação de 
demanda.

Ademais, uma das consequências mais negati-
vas da instabilidade macroeconômica do Brasil foi a 
de impedir o surgimento de linhas de financiamento de 
longo prazo para as empresas, dificultando o investi-
mento e o planejamento industrial no País.

Todos nós sabemos, Senador Wilson Santiago, 
de empresas que teriam aproveitado, às vezes não 
teriam falido, ou às vezes teriam duplicado, triplicado, 
se tivessem tido a chance de linhas de crédito ante-
riormente.

No passado, o próprio Governo FHC sentiu essa 
dificuldade ao ter que recorrer ao BNDES para viabi-
lizar, se vocês estão bem lembrados, o seu Programa 
Nacional de Desestatização.

Aqui, mais uma vez, eu pergunto: tem custo tudo 
isso? Tem, óbvio que tem: não se faz omelete sem 
quebrar ovos. Mas os benefícios superam os custos. 
Foi por meio do subsídio ao crédito imobiliário que nós 
conseguimos registrar um crescimento real de 260% 
entre 2002 e 2010, o mesmo ocorrendo com o crédito 

rural, de 119%. Foi também por meio do crédito con-
cedido pelo BNDES que tivemos crescimento real de 
142% no mesmo período; que conseguimos financiar 
o investimento de longo prazo de empresas extrema-
mente importantes como a Vale e a Petrobras – para 
essa última, esse financiamento foi central na ques-
tão da exploração do pré-sal. Com isso, essas empre-
sas ampliaram sua atuação internacional, implicando 
futuro ingresso de lucros e dividendos remetidos ao 
nosso País.

Temos que destacar também que um dos compro-
missos centrais do Governo Lula foi a inclusão bancá-
ria e o acesso ao crédito. Não foi à toa que o crédito à 
pessoa física cresceu em termos reais no período do 
seu Governo: cresceu 290%. Aquela pessoa que não 
conseguia comprar uma geladeira nova pôde comprar 
a sua geladeira nova; aquela pessoa que almejava um 
financiamento de sonho conseguiu esse financiamento. 
Foi esse avanço, juntamente com a recuperação real 
da renda do trabalhador, que consolidou o mercado 
doméstico como principal força propulsora do nosso 
crescimento com distribuição de renda, tendo nos in-
vestimentos público e privado o alicerce de sustenta-
ção no longo prazo.

São o aumento do volume do crédito e a inclu-
são bancária que explicam maior lucratividade desse 
setor no período. Todavia, quando consideramos duas 
principais fontes de lucratividade dos bancos, ou seja, 
o spread bancário e a cobrança de tarifas, percebe-
se claramente sua expressiva redução no período de 
2002 a 2010; ou seja, não só o crédito se expandiu, 
mas também as condições de acesso a esse crédito 
foram significativamente melhoradas. Foram adotadas 
medidas como a conta-salário, que é isenta de tarifas, 
e o crédito consignado. 

Lembro que, quando fui Ministra do Turismo, Se-
nador Wilson Santiago, nós pudemos beneficiar, com 
o crédito consignado, milhares de idosos que não co-
nheciam o seu País. Com o projeto “Viaja Mais Melhor 
Idade” e por meio do crédito consignado criado pelo 
Governo Lula – e utilizado pelo Ministério do Turismo 
–, muitas pessoas que moravam no Estado de São 
Paulo, mas eram do Norte ou Nordeste e nunca pen-
saram em voltar, porque não tinham essa condição 
financeira, puderam realizar esse sonho.

Eu diria também que a regulação sobre a co-
brança de tarifas bancárias, inclusive com a criação do 
custo efetivo total, permitiu às pessoas buscarem as 
melhores condições de crédito entre os bancos.

Por fim, preciso falar sobre a responsabilidade 
fiscal, que tem sido uma questão muito comentada 
em nosso plenário. Muito se fala sobre o aumento do 
gasto do Governo Lula. Eu já me manifestei antes nes-
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se sentido e volto a fazê-lo agora: houve aumento do 
gasto, sim, mas do bom gasto, daquele que garante 
o desenvolvimento social, o investimento público em 
áreas que demandam a liderança do Estado como 
agente indutor. A responsabilidade fiscal não pode se 
limitar ao debate orçamentário. Responsabilidade fiscal 
é também promover o gasto público em políticas sobre 
a responsabilidade primeira do Estado, em relação às 
quais o Estado não pode se omitir. Falo aqui da saúde, 
da educação, da proteção social, do combate à fome e 
à miséria, à firmação das minorias, entre outras. Res-
ponsabilidade fiscal é garantir também uma gestão 
racional desse gasto e a eliminação de desperdícios, 
focando principalmente numa Administração Pública 
mais eficiente e no controle do quanto ela custa, ou 
seja, do gasto do custeio.

É nessa direção que seguiu a gestão fiscal do 
Governo Lula e que caminha o ajuste fiscal anuncia-
do pelo Governo Dilma. Mais uma vez, os dados são 
eloquentes ao mostrar que o gasto primário da União 
cresceu 15,7% do PIB em 2002 para 18% do PIB em 
2010. Mas esse incremento deveu-se ao pagamento de 
benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais 
(como LOAS e Bolsa Família), que aumentaram 2% 
do PIB, e ao investimento público, que cresceu 0,4% 
do PIB no período. O conjunto dos gastos com pesso-
al e de custeio, foco de grande crítica e controvérsia, 
registrou queda de 0,1% do PIB.

Acho que, por tudo que foi dito aqui, precisa-
mos admitir que o Governo da Presidenta Dilma si-
naliza um futuro muito promissor para o Brasil. Com 
pouco mais de dois meses de Governo, é impossível 
não associarmos o sucesso do Governo Lula com a 
competência e atuação dessa mulher que hoje ocupa 
a Presidência, mas que no passado recente liderava 
a equipe de Governo na condição de Ministra-Chefe 
da Casa Civil.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Marta Suplicy. V. 
Exª faz um pronunciamento que é reconhecido por todos 
por todos nós, especialmente pelo povo brasileiro.

Com a palavra, pela Liderança do PSOL, a Sena-
dora Marinor Brito, que dispõe do tempo regimental.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como Lí-
der. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, com tantos fatos de extrema relevân-
cia ocorrendo no mundo e em nosso País, eu poderia 
estar falando, neste momento, da nossa alegria, da 
alegria dos militantes socialistas do Brasil e do nosso 
contentamento com os processos de mudanças leva-
dos a efeito pelos povos de diversas nações árabes, 
que nas ruas têm derrubado seus ditadores e opresso-

res. Poderia também estar falando hoje das inúmeras 
ocupações de latifúndios e áreas de grileiros levadas a 
termo pelos trabalhadores rurais em diversos Estados 
brasileiros, em especial em meu Estado, o Pará. 

Porém, decidi ocupar a tribuna no dia de hoje 
para falar de um tema que considero de absoluta re-
levância para a história política do nosso País e que, 
depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a ser 
assunto nesta Casa. Falo aqui da reforma política, só 
que, desta feita, sob nova ótica que considero essencial 
para entender os interesses que estão em jogo nesse 
momento da história recente do nosso País, quando 
se fala desse assunto. 

Todos aqui sabem que eu pertenço ao PSOL, o 
Partido Socialismo e Liberdade, desde a fundação em 
2005, quando consagramos uma palavra de ordem que 
dizíamos e ainda dizemos: estamos construindo um 
novo Partido contra a velha política. É isso que esta-
mos procurando fazer aqui, eu e o meu companheiro 
de bancada, o Senador Randolfe Rodrigues, junta-
mente com aqueles que estão usando este espaço 
para defender os interesses da classe trabalhadora e 
da maioria do povo brasileiro. 

Quero me debruçar sobre o tema do financia-
mento público de campanha, do financiamento de 
campanha e sobre a nossa proposta para que, após 
aprovação pelo Congresso, todas as campanhas sejam 
financiadas exclusivamente com recursos públicos e 
sob a rígida fiscalização da Justiça Eleitoral, do Minis-
tério Público e da população.

Quero citar aqui o Prof. Léo Lince, do PSOL do 
Rio de Janeiro, que trouxe importante contribuição 
a esse debate quando afirmou: “O formato atual de 
financiamento das campanhas eleitorais é um fator 
incontrolável da corrupção no nosso País”. Além de 
atropelar a ética, esse tipo de financiamento é uma 
fonte de aberrações que colocam as eleições no Brasil 
entre as mais caras do mundo, como se o nosso País 
fosse um país cujo povo vivesse com dignidade, como 
se nós pudéssemos estar desperdiçando dinheiro nos 
processos eleitorais. Essa organização acontece de 
tal forma que fica impossível fiscalizar efetivamente o 
processo eleitoral em nosso País.

Os dados sobre financiamento de campanha 
constituem um mistério profundo. A ferocidade da 
competição entre milhares de candidaturas individuais 
que arrecadam e gastam fora de controle cria um qua-
dro caótico. São pouquíssimos os países que permi-
tem aos candidatos arrecadar e despender fundos de 
campanha, na maioria dos casos, uma competência 
exclusiva das organizações partidárias. 

Aqui no Brasil é a regra, no entanto. Com partidos 
fracos e sem programa nítido, os candidatos acabam 
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montando máquinas pessoais voltadas para a distribui-
ção de bens, compra de votos e formação de clientela. 
O abuso do poder econômico e o uso das máquinas 
públicas nas campanhas eleitorais, Senador, têm sido 
uma constante.

O Prof. Léo Lince destaca, em seu brilhante estu-
do sobre essa realidade, que os dados sobre os finan-
ciadores de campanha são precários, limitam-se aos 
gastos declarados, revelando que, no Brasil, mais do 
que em qualquer outro país, há um peso desmedido de 
contribuições ou doações de fontes empresariais.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o 
que estou dizendo aqui é do conhecimento de V. Exªs, 
basta ver o valor declarado das respectivas campanhas 
junto aos tribunais regionais eleitorais, tomando como 
exemplo as eleições do ano de 2010. E quem são os 
financiadores privados principais das candidaturas 
dos próprios Senadores e Senadoras desta Repúbli-
ca? Claro, tudo dentro da lei, tudo em acordo com a 
lei, porém uns recebem milhões dos empresários, e 
outros candidatos não recebem nada. 

Esse formato de financiamento perpetua o status 
quo, estreita os vínculos entre as máquinas eleitorais e 
os interesses empresariais das grandes corporações, 
criando obstáculos intransponíveis para que novos 
valores e interesses sociais conquistem espaço nas 
instituições representativas.

As últimas eleições confirmam: campanhas cada 
vez mais caras, formação escancarada de bancada 
das grandes corporações e espaço menor para os 
candidatos de opinião. 

Eu quero ressaltar que a minha candidatura, 
comparada com a de todos os Senadores e Senadoras 
eleitos, foi a de menor valor de todo o Brasil. Houve um 
gasto de apenas R$53 mil em toda a campanha.

O Senador Flexa Ribeiro deu um sorriso. Eu não 
sei o que passou na cabeça do Senador Flexa Ribei-
ro, mas com certeza, Senador, a campanha de V. Exª 
teve um aporte financeiro muito superior. Pelo menos 
o que foi declarado...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Claro, 
mas eu acho muito interessante o sorriso que me pa-
receu até meio irônico. 

Espero que não tenha sido. Eu não mereceria 
isso de V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (bloco/PSDB – PA) – Pos-
so?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois 
não, pode falar.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nadora, quando V. Exª voltou a vista para o Senador 

Flexa Ribeiro, eu estava sorrindo em função de uma 
mensagem que eu tinha acabado de receber. Não era 
sobre o pronunciamento de V. Exª. Eu não vou duvidar 
nunca da palavra da Senadora Marinor dita da tribuna. 
Pelo contrário. Quero parabenizá-la por ter tido o êxito 
que teve com um gasto realmente...Quero parabenizá-
la porque o Senador Suplicy dizia aqui, na legislatura 
passada, que havia sido eleito com R$300 mil. V. Exª 
ganhou do Senador Eduardo Suplicy. O motivo do meu 
sorriso foi a mensagem que tinha acabado de receber 
aqui. Quero parabenizá-la por isso.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agra-
deço os parabéns. V. Exª testemunhou que, dos 144 
Municípios que o nosso Estado contém, consegui ir a 
7: minha cidade, Alenquer, Santarém, Cametá e outros 
na região metropolitana de Belém.

Isso, por si só, já exclui qualquer possibilidade 
de ter gastos maiores, visto que o deslocamento na 
nossa região é muito caro. Encontrei-me uma única 
vez com V. Exª no aeroporto quando estava voltando 
de Cametá.

Reafirmo o que estava dizendo aqui...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me 

concede um aparte, Senadora Marinor?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois 

não, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Primeiro, 

para concordar com a avaliação que V. Exª faz da im-
portância para o Estado brasileiro, para a sociedade 
brasileira, da reforma política. E V. Exª levanta um item 
sobre o financiamento de campanha. Se nós, se o 
Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado, não 
discutirmos esse tema para valer – não para fazer de 
conta –, não vamos contribuir com uma representação 
do povo brasileiro aqui nesta Casa, porque, a legisla-
ção que temos – essa é a verdade, dói – privilegia o 
poder econômico. Por exemplo, quantos índios há aqui 
no Congresso Nacional?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Quantos 
negros há aqui no Senado Federal?

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quantos 
negros há no Congresso Nacional, no Senado?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Quantas 
mulheres? Quantos deficientes?

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Nós precisa-
mos fazer uma reforma para quebrar esse muro, esse 
apartheid que impede, por conta de uma legislação, que, 
verdadeiramente, setores da Nação brasileira venham 
para o Congresso Nacional: os negros, as mulheres, 
os deficientes, os trabalhadores rurais...
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A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Os qui-
lombolas, os pescadores.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Então, nós 
precisamos fazer uma reforma para fazer com que a 
Nação seja, verdadeiramente, representada. Isto não é 
simples: financiamento público de campanha. Eu quero 
concordar com V. Exª. A sociedade precisa pautar para 
si também esse debate. Ele não pode ficar nos marcos 
do Congresso Nacional. A CNBB, a União Nacional 
dos Estudantes, a Associação Brasileira de Impren-
sa, instituições que têm tradição de pensar o Brasil. É 
hora de nós pensarmos a reforma política no sentido 
de fazer com que possamos ter equidade, transparên-
cia e uma representação verdadeira do povo brasileiro. 
Muito obrigado pelo pronunciamento.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu que 
agradeço, Excelência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu já ia 
até falar de V. Exª. Eu ia dizer que não tenho procuração 
de V. Exª, mas como conheço a trajetória de V. Exª...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
quero esclarecer, porque o Senador Flexa Ribeiro tal-
vez não esteja com a sua memória tão agudamente 
perfeita. O que eu disse é que, na campanha de 2006, 
os gastos foram inteiramente transparentes. E já antes 
da realização das eleições, no fim de setembro, esta-
vam registradas, inteiramente, todas as contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...que 
foram da ordem de R$1,5 milhão, em 2006. Foram 
R$300 mil na primeira eleição, em 1990. Talvez ele 
possa ter... Mas o que eu sempre aqui defendo é que 
devemos ter todas as contribuições de pessoas físicas 
e jurídicas transparentemente registradas para todos. 
Cumprimento V. Exª por ter sido eleita com essa trans-
parência e pela soma modesta de contribuições...

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – E, la-
mentavelmente, Senador Suplicy...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... a 
favor do financiamento público de campanha. Inclusive, 
se for para ser exclusivo, acho positivo. Obrigado.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – E, la-
mentavelmente, os Congressistas que aqui chegam 
pelo voto de opinião, sem o abuso do poder econômi-
co, sem o uso das máquinas públicas, dos esquemas 
fraudulentos, o que é comum, infelizmente, na políti-
ca brasileira, nós representamos apenas 5% deste 
Congresso. Não são dados meus, mas do Congresso 

Nacional, de pesquisas de ONGs que têm atuado no 
combate à corrupção eleitoral. Eu me sinto privilegiada 
por furar um bloqueio como esse.

Obviamente, outros fatores contribuíram para a 
minha chegada aqui, como a Lei da Ficha Limpa, a 
participação em CPI da Pedofilia, em viagens, em lutas 
sociais diversas, de que tive oportunidade de participar 
em meu Estado.

Mas não estou falando da minha...

(Interrupção do som.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...Es-
tou falando que, diante desse quadro, não tem senti-
do fazer uma reforma política que seja verdadeira se 
a estratégia central – o PSOL defende e vai defender 
isso – não for o financiamento público de campanha. 
Não tem sentido! Ele é necessário para se garantir a 
independência e a viabilidade do candidatos e dos 
eleitos ante o poder econômico, além de salvaguardar 
o princípio da igualdade na disputa. Ou alguém aqui 
vai me dizer que existe igualdade na disputa eleitoral 
em nosso País?

O financiamento público precisa ser exclusivo, 
aplicando pesadas punições para quem violá-lo. Até 
hoje, são raros os casos de políticos que...

(Interrupção do som.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...nessa 
reforma, vai ser necessário que se estabeleça um teto 
de gastos para cada cargo em disputa, além da mon-
tagem de um rigoroso aparato de fiscalização sobre o 
uso do Fundo Público Eleitoral.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O direito 
do voto assegurado de maneira igualitária ao cidadão 
requer que o direito de ser votado não sofra a interfe-
rência indevida do poder econômico. Este é o sentido 
maior da nossa luta em defesa do financiamento ex-
clusivamente público das campanhas eleitorais.

Sentimos muito, em nome da Bancada do PSOL 
– vou reafirmar aqui –, que nós tenhamos sido boi-
cotados, de uma certa forma, pela Presidência desta 
Casa quando excluiu, na conformação da Comissão 
de Reforma Política, o Partido Socialismo e Liberdade. 
Nós achamos que somos legítimos, vamos defender 
os pontos de vista que avancem na democratização 
do processo político do País, vamos trabalhar de for-
ma firme na luta pela democratização da comunicação 
no País, porque este é um outro fator importante. Não 
é possível o que acontece no Pará, onde os meios 
de comunicação são desse ou daquele candidato e 
quem não é alinhado com os interesses econômicos 
desse ou daquele grande grupo de comunicação, to-
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dos com concessão pública, não tem o direito de falar, 
de aparecer em um debate ou de ser convidado para 
uma entrevista. Parece que isso é uma coisa do outro 
mundo. Não é! Essa é a realidade brasileira. No Es-
tado do Pará é assim que acontece: se você é amigo 
de um grupo, você passa a ser inimigo do outro grupo, 
e vice-versa.

As oportunidades, Senadores, são desiguais. Eu 
participei na mesma condição,...

(Interrupção do som.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...teorica-
mente, do Senador Flexa Ribeiro, na disputa eleitoral, 
do ex-Deputado Jader Barbalho e de outros candida-
tos que concorreram ao Senado Federal. Eu não tive 
oportunidade de falar em nenhuma entrevista...

(Interrupção do som.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...os 
demais candidatos tiveram oportunidades, disputaram 
em condições iguais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Já não 
basta a diferença do poder econômico, ainda tem o 
poder midiático, que sempre é um elemento que dá 
gosto na salada, é o tempero da salada eleitoral.

Então, eu queria dizer aqui que fomos defender 
com muita firmeza...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu trouxe 
aqui esta reflexão desse companheiro que considero 
uma pessoa importante, um brilhante estudioso do 
cenário político brasileiro, o Professor Léo Lince, do 
Rio de Janeiro. A partir desse tipo de diálogo, dessas 
reflexões, Senadores, vamos apresentar, passo a pas-
so, ao Senado Federal e à Câmara Federal, por meio 
dos nossos Deputados, os nossos posicionamentos 
sobre a reforma política, de que o Brasil precisa e que 
já está atrasado em fazer.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Ricardo Fer-
raço, do PMDB do Espírito Santo.

Senador Ricardo Ferraço, V. Exª terá a palavra 
pelo tempo regimental, dando continuidade nesta Casa 
a um trabalho que realizou e que foi elogiado pela 
população do Espírito Santo, como Vereador, como 
Deputado Estadual, como Vice-Governador e, hoje, 
para alegria do seu Estado e do País, como Senador 
da República. V. Exª tem o tempo que o Regimento 
lhe permite.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Wilson Santiago, 
pelas palavras generosas, porque julgo ser o primeiro 
compromisso de um Senador da República que che-
ga a esta Casa exatamente representar o seu Esta-
do, defender os interesses da sua unidade federativa, 
mas, evidentemente, não apenas esse, porque temos 
também o compromisso de contribuir com o debate 
nacional porque nenhum de nós vive em uma ilha. 
Nós vivemos em uma Federação e estamos aqui, os 
81 Senadores da República, defendendo o conjunto 
dos interesses do Brasil e do povo brasileiro.

Mas quero, mais uma vez, Sr. Presidente, trazer 
a este plenário, às Srªs Senadoras e aos Srs. Senado-
res, a informação de que fizemos hoje uma solicitação 
formal à Agência Nacional do Petróleo, dando oportu-
nidade à ANP para explicar as razões que a levaram 
a excluir o Espírito Santo da 11ª Rodada de Licitações 
das áreas de exploração de petróleo.

O nosso Estado, o Espírito Santo, tem a sua 
história marcada, e muito bem marcada, muito bem 
definida, por alguns ciclos econômicos muito bem de-
finidos e muito bem demarcados.

O primeiro deles deu-se com a participação da 
agricultura, sobretudo com o plantio do café. Somos, 
hoje, o segundo Estado produtor de café. O café sem-
pre foi e sempre será uma atividade econômica mui-
to importante em meu Estado, não apenas pela sua 
força econômica, mas, sobretudo, pela oportunidade 
que ela gera para milhares e milhares de capixabas 
que fazem da lavoura do café o seu ganho de vida, o 
seu trabalho, a sua vida, o seu suor.

O segundo ciclo econômico que marca a nossa 
história é o ciclo econômico das grandes indústrias, 
que foram atraídas nos anos 60 e nos anos 70, contri-
buindo com a diversificação, contribuindo com o valor 
agregado, contribuindo para que a nossa economia 
pudesse andar adiante.

O terceiro ciclo é marcado pela presença firme 
do petróleo e do gás.

Meu caro Senador João Pedro, nos últimos 40 
anos, o nosso Estado produziu, em média, 16, 18 mil 
barris de petróleo. Nos últimos seis, sete anos, nós 
produzimos acima de 70 mil barris em média e deve-
mos chegar, ao final deste ano, a uma produção de, 
aproximadamente, 300 mil barris, tanto offshore, no 
mar, como onshore, em terra.

Também possuímos capacidade instalada para 
produzirmos 20 milhões de metros cúbicos de gás, 
contribuindo para estabilizarmos o fornecimento de 
energia da nossa Região Sudeste e também de parte 
da Região Nordeste.
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Por isso mesmo, pela contribuição que temos 
dado à produção nacional de petróleo e gás, não en-
tendemos a razão de a ANP excluir mais uma vez o 
nosso Estado. É a segunda vez que o Espírito Santo 
fica inexplicavelmente fora da rodada de licitações, o 
que certamente poderá trazer sérios prejuízos para 
o Estado.

Nesse sentido, estamos solicitando, portanto, o 
teor integral da proposta de ação e da nota técnica 
discutida na reunião de 23 de fevereiro do ano passa-
do, quando foi tomada a decisão de excluir Solimões 
e Espírito Santo da 11ª Rodada de Exploração de 
Petróleo.

Da mesma forma, estamos solicitando à ANP o 
inteiro teor dos votos dos Srs. Diretores Victor Martins e 
Nelson Narciso Filho, que foram contrários à exclusão 
do Espírito Santo. Pedimos ainda uma análise sobre a 
curva de produção de petróleo e gás natural da bacia 
do Espírito Santo assim como a projeção de produção 
para os próximos 20 anos.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no momento 
em que assistimos lamentavelmente a toda a crise 
no norte da África e no Oriente Médio, uma crise que 
atinge profundamente os direitos humanos da civiliza-
ção humana, o mercado assiste, com preocupação, à 
oscilação do preço do petróleo, que pode trazer im-
pactos negativos à economia mundial e às economias 
nacionais.

É natural que o maior interessado esteja voltado 
para o primeiro leilão da área do pré-sal, cujas reservas 
estão entre as maiores do mundo. Esse primeiro leilão, 
que vai inaugurar o sistema de partilha do País, está 
prometido e comprometido para este ano ou para, no 
máximo, 2012. Mas, antes disso, as atenções vão es-
tar centradas na 11ª Rodada de Licitações de Blocos 
de Exploração de Petróleo, ainda segundo o regime 
de concessão. Essa Rodada depende da aprovação 
do Conselho Nacional de Política Energética, mas já 
está prevista para este semestre.

O problema, Srªs e Srs. Senadores, é que a ANP 
excluiu do processo de licitação, sem maiores explica-
ções, blocos das bacias de Solimões e Espírito Santo, 
como afirmamos anteriormente.

Nem preciso aqui lembrar que o meu Estado é 
hoje o segundo produtor de petróleo do País e que o 
bom desempenho dos campos capixabas tem dado 
uma importante contribuição, uma contribuição, Sr. 
Presidente, decisiva para os resultados recordes que 
vêm sendo obtidos por essa extraordinária empresa 
que é a Petrobras.

A receita gerada pela exploração do petróleo é 
fundamental para economia capixaba, tem contribuído 

para o nosso desenvolvimento, tem contribuído para o 
desenvolvimento dos nossos Municípios.

Vale lembrar que o tempo de produção de cada 
bloco é limitado. Mais que ganhos adicionais, portan-
to, a inclusão de novos blocos nessas áreas tem um 
significado estratégico para o Espírito Santo e para os 
capixabas: evitar perdas futuras com a eventual exaus-
tão das áreas já exploradas.

Há que se levar em conta ainda que o Estado está 
trabalhando muito para a construção de uma infraes-
trutura adequada e organizada para darmos suporte 
ao arranjo da indústria do petróleo e do gás, o que 
seguramente representa um ganho adicional econô-
mico considerável no caso de incorporação, meu caro 
Senador Flexa Ribeiro, de novas áreas de exploração 
de petróleo em campos capixabas.

O que nós, capixabas, o que o Espírito Santo exi-
ge é maior transparência nas resoluções da Agência 
Nacional de Petróleo.

Se não há motivos tecnicamente fundamentados 
– e acredito que eles não existam – para exclusão do 
nosso Estado, é preciso que estejamos revendo uma 
definição injusta e descabida como essa, que traz ex-
traordinários prejuízos aos capixabas, ao Espírito Santo 
e ao País, pela contribuição que nós, capixabas, pela 
contribuição que nós do Espírito Santo temos dado à 
Petrobras e à produção brasileira.

Isso precisa ser feito com a maior urgência antes 
que o Conselho Nacional de Política Energética dê a 
palavra final sobre esse lamentável assunto que traze-
mos à tribuna do Senado nesta noite de quarta-feira.

Deixo aqui nas mãos do Sr. Presidente, para dar-
mos conhecimento e publicidade, esses dois ofícios que 
encaminhamos à ANP, ao seu Presidente, o Sr. Haroldo 
Borges Rodrigues Lima, para que nós possamos em 
tempo hábil receber por parte da ANP uma explicação 
a respeito dessa lamentável exclusão do Espírito Santo 
da 11ª Rodada da Exploração do Petróleo.

Muito obrigado, Sr. Presidente Wilson Santiago.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Ricardo Ferraço, 
pelo pronunciamento e pela preocupação de V. Exª 
com o seu Estado.

Com a palavra, o Senador João Pedro, do Ama-
zonas. V. Exª dispõe do tempo regimental.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trago a esta 
Casa nesta noite a minha participação em uma audi-
ência pública realizada na Câmara Municipal da minha 
cidade de Parintins, no Amazonas, uma bela cidade. 
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Tratou-se de uma audiência pública que guardou gran-
de expectativa por conta do assunto. 

Veja que Parintins é uma cidade situada à mar-
gem direita do rio Amazonas, com uma população 
de 104 mil habitantes, na fronteira com o Estado do 
Pará, cidade conhecida internacionalmente por conta 
da festa que apresenta todos os anos no folclore, os 
bois-bumbás Garantido e Caprichoso, e que mobiliza 
toda aquela região, mobiliza o Brasil. Uma grande rede 
de televisão mostra para o Brasil a festa.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, povo de 
Parintins, do Amazonas, do Brasil, o assunto é o trata-
mento do lixo sólido. Quero trazer esse debate sobre a 
questão do lixo. Na legislatura passada, foi aprovada 
uma lei. Nós temos uma lei nova, mas que, com certe-
za, não diz respeito apenas a Parintins, mas a todas as 
cidades do nosso País. Agora, ganham relevância as 
cidades que estão na Amazônia, Senador Flexa Ribeiro. 
Nós não podemos ter cidades na Amazônia que não 
tratem verdadeiramente o lixo sólido. E nós precisamos 
compreender que o lixo pode agregar renda, pode dar 
qualidade de vida, gerar renda, melhorar as condições 
das pessoas que vivem na Amazônia. 

Quero dizer que fui a Parintins, a convite da Câ-
mara, para uma audiência pública transmitida por duas 
emissoras de rádio, que teve a participação do Pre-
feito Frank da Cunha Garcia e do Vice-Prefeito, que é 
Secretário do Meio Ambiente e biólogo, Sr. Messias 
Wilson de Medeiros Cursino; a minha participação – 
saí de Brasília para Manaus e fui até Parintins –, com 
muita alegria, primeiro, por conta do tema e, segundo, 
por conta do compromisso que tenho com aquela ci-
dade, com aquela população. Participaram também os 
Deputados Estaduais Abdala Fraxe, Marcelo Ramos 
e Tony Medeiros, que é filho de Parintins; o Dr. Marco 
Antônio Oliveira, que é Superintendente dos Recursos 
Minerais, da CPRM; o Dr. Antonio Ademir Stroski, que 
é o Diretor Presidente do IPAAM; o Promotor de Jus-
tiça André Seffair; a Assessoria Jurídica do Cindacta 
IV, o Coronel Roicildo Martins.

É evidente que disse, e quero repetir aqui no 
Senado, que o Prefeito, a Prefeitura tem de cuidar da 
educação, da limpeza da cidade, tem de ser protago-
nista, assumir a responsabilidade por esse tema.

Na realidade, estourou um problema que estava 
sendo colocado para debaixo do tapete, em uma lin-
guagem bem popular, e não podemos mais tratar...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
me um aparte, Senador João Pedro?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...senão 
em um novo processo de educação, de separar o lixo, 
de ter um procedimento contemporâneo da coleta do 
lixo. Mas o que não pode mais é a cidade de Parintins 

ficar sem que a Prefeitura e aliados desse processo, 
inclusive o cidadão, participem para que se resolva 
definitivamente uma questão que está estrangulando 
a economia do meu Município. 

Eu estava lendo agora em um blog estadual – e 
já concedo o aparte – sobre a participação do Gover-
no do Estado em remeter um recurso, um aporte, para 
resolver isso. Os aviões estão descendo e decolando 
em Parintins de forma muito limitada, só pela parte da 
noite. Não pode uma cidade que tem um perfil turísti-
co não resolver uma questão e, na cadeia, prejudicar 
a tudo e a todos.

Então, quero, mais uma vez, dizer o que disse lá: 
estou aqui no Senado, no Congresso, próximo do Go-
verno Federal, como Vice-Líder – me colocaram nessa 
condição –, para ajudar a população e para Parintins 
ser uma referência para as cidades do Brasil. Mas as 
cidades da Amazônia não podem deixar de assumir a 
responsabilidade de tratar do lixo urbano, do lixo pro-
duzido pela dinâmica social das pessoas que vivem, 
que moram, que trabalham na nossa região.

Espero ter em mãos – e está faltando – o projeto 
de Parintins para debelarmos essa situação do lixo. É 
inaceitável que a Prefeitura não tenha um projeto de 
curto prazo e de profundidade para resolvermos essa 
questão.

Quero dizer que visitei, em seguida, a lixeira da 
cidade, junto com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Minis-
tério Público. É evidente que há um interesse. E, mais 
do que interesse, tem de haver vontade política e um 
projeto para nós resolvermos essa situação no meu 
Município, Parintins.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Flexa Ri-
beiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador João Pedro, como sempre, todas as vezes em 
que V. Exª sobe à tribuna, traz assuntos da maior im-
portância para o seu Estado e para o Brasil. Parintins, 
como V. Exª teve a lembrança de dizer, é conhecida, 
nacional e internacionalmente, pela Festa do Boi no 
final de junho, com o Caprichoso e o Garantido. V. Exª 
é Caprichoso ou Garantido?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Ga-
rantido.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 
é Garantido? Teve coragem de dizer, porque, normal-
mente, teria de dizer que era dos dois.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mas não 
adianta dizer diferente, porque todo mundo conhece 
todo mundo lá no Amazonas.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – É em 
Parintins que o Prefeito é cunhado do Senador Arthur 
Virgílio, não é?

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Março de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 3 05849 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Prefei-
to Bi Garcia.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Isso. O 
que V. Exª traz aqui é da maior importância, porque V. 
Exª traz um assunto que eu diria nacional. Para que V. 
Exª possa imaginar, a capital do meu Estado, Belém, 
não tem um tratamento adequado dos resíduos sólidos. 
Imagine os Municípios do Pará e do Amazonas! Não 
sei se Manaus tem tratamento adequado...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – É pre-
cário.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – É pre-
cário. Então, o que acontece em Parintins acontece na 
maioria dos Municípios ou em quase todos os do meu 
Estado, em que o lixo é jogado de forma, eu diria, até 
irresponsável.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Crimi-
nosa.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Crimi-
nosa, para usar uma palavra mais forte, porque, além 
da questão da segurança a que V. Exª se refere, dos 
pousos e decolagens das aeronaves, há a questão 
da saúde. Há pouco tempo, lamentavelmente, no ano 
passado, houve uma enchente em Altamira. Rompeu-
se uma barragem e a cidade foi inundada. Eu estive lá 
com alguns Senadores, e o lixo da cidade – que tam-
bém não é tratado, é jogado em um lixão a céu aberto 
–, com o enchimento, estava boiando em toda a cida-
de. Imagine o que isso trouxe de preocupação para a 
saúde! Então, o que quero dizer a V. Exª é que esse 
assunto tem de ser encarado pelo Governo Federal. 
Os governos estaduais, e muito menos os governos 
municipais, não vão ter condições de resolver esse 
problema por falta de recursos...

(Interrupção do som)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Fora do 
microfone.) – Sr. Presidente, peço dois minutos para 
encerrarmos.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, é importante que o Governo Federal, Senador 
João Pedro, e V. Exª, como Vice-Líder do Partido da 
Presidente Dilma, crie um programa, como há vários 
no Governo, um PAC, um PAC do lixo sólido. Eu fui à 
Alemanha...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Surge-
me, agora, pautar no encontro dos prefeitos, nas ca-
minhadas que há todos os anos...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – A Mar-
cha dos Prefeitos a Brasília.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sim, na 
Marcha dos Prefeitos, colocar isso como tema nacio-
nal. Não é localizado, não.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Para 
que V. Exª tenha uma ideia, 6% da geração de energia 
na Alemanha são provenientes da queima de resídu-
os sólidos. Eles usam os resíduos sólidos, depois de 
feita a separação para que possa haver a reciclagem, 
e o que não é possível reciclar é incinerado, e com a 
geração de vapor é gerada energia elétrica. Tanto que 
a Alemanha – e eu desconhecia esse fato – importa 
lixo de outros países da Europa para poder queimar 
e gerar energia. São soluções como essa que temos 
de colocar no Brasil e resolver um problema que é 
de saúde pública, não é só de segurança da aviação.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senador Flexa Ribeiro. 

Eu gostaria de ter mais um minuto, Sr. Presidente, 
para deixar bem claro que, primeiro, não é uma situação 
de uma cidade, é das nossas cidades brasileiras. Ago-
ra, volto a dizer: ganham importância e se constituem 
em um diferencial as cidades lá na Amazônia.

Nós não podemos comprometer os rios, a água, 
o turismo, a vida na Amazônia por conta do lixo sólido, 
na medida em que já há...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ... já 
existe tecnologia – e V. Exª está dando o exemplo de 
um país que é referência, a Alemanha. Eles dizem: 
“Tragam o lixo aqui, que eu transformo em energia”. 
Então, já existe tecnologia para tratar o vidro, a lata, o 
papelão, o orgânico.

Próximo a Parintins há um grande assentamento. 
São duas mil famílias. É o projeto de assentamento fe-
deral Vila Amazônia. Nós podemos ter adubo e ajudar 
a economia familiar.

Então, quero dizer, com muita tranqüilidade, aqui, 
que não estou discutindo uma situação localizada. No 
localizado, eu quero ajudar. Vejo que a Prefeitura, o 
Prefeito Bi Garcia está tratando disso. Mas é preciso 
mobilizar mais, porque a festa do Boi Bumbá é em ju-
nho. Os voos estão funcionando de forma parcial...

(Interrupção do som.) 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ... e nós 
precisamos resolver definitivamente esse problema 
de Parintins, pensar na Amazônia, pensar na vida, na 
água e em procedimentos contemporâneos modernos 
para resolver a questão do tratamento do lixo sólido 
na nossa querida cidade de Parintins. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Flexa Ribei-
ro, do PSDB do Pará.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Quero saudar o meu Presidente, Senador Wilson 
Santiago, o nosso Deputado que visita aqui o plenário 
do Senado Federal, e dizer a V. Exª que vou, no meu 
pronunciamento de hoje, tratar de três assuntos que 
dizem respeito ao meu Estado do Pará.

Primeiro, quero agradecer a audiência que tive, 
há pouco, com o Ministro Padilha, Ministro da Saúde, 
que nos recebeu para que pudéssemos discutir alguns 
assuntos de interesse da saúde do meu Estado.

Deixei com ele algumas solicitações com relação 
à transferência de um equipamento, Senador Wilson 
Santiago, de hemodinâmica que foi encaminhado ao 
Estado do Pará em 2007 e que, até hoje, encontra-se 
encaixotado. Pedi ao Ministro Padilha que autorizasse, 
porque o equipamento foi encaminhado a um hospital 
regional de Marabá que não possui a especialidade de 
hemodinâmica. Então, a solicitação ao Ministro era para 
que ele permitisse que esse equipamento pudesse ser 
instalado em outro hospital, em outra região do nosso 
Estado. E o Ministro Padilha viu com bons olhos e boa 
vontade, ficando de resolver isso e também assuntos 
de transferência de recursos para o Hospital Universi-
tário Barros Barreto e para a Secretaria de Saúde do 
Estado do Pará, com relação ao per capita de média 
e alta complexidade.

Como Relator setorial da saúde no Orçamento de 
2011, tivemos oportunidade de elevar o per capita de 
todos os Estados brasileiros que estavam bem abaixo 
da média, aproximando-os da média. O Estado do Pará 
hoje tem um per capita de R$148,59, quando tinha, 
em 2010, um per capita de praticamente R$100,00 
(R$99,00 e alguma coisa). Isso vai possibilitar uma 
melhor assistência na área da saúde na alta e média 
complexidade.

E o Ministro Padilha tem compreensão, até porque 
ele é um paraense por opção. Ele trabalhou no Pará, 
trabalhou como médico em Santarém, sabe das difi-
culdades do nosso Estado, independente da coloração 
partidária. Ele está se colocando à disposição para aju-
dar o Governador Simão Jatene, que é do PSDB.

Quero agradecer novamente ao Ministro e dizer 
que os assuntos que lá foram tratados terão o enca-
minhamento devido pelo Ministro Padilha.

Eu fui hoje ao Ministro Padilha, porque todos nós 
fomos surpreendidos pela matéria do último domingo 
do programa da TV Globo, Fantástico, que fez referên-
cia a três Municípios do nosso País, sendo dois deles 
do meu Estado do Pará, o Município de Curralinho e 
o de São Sebastião da Boa Vista.

Realmente, aquilo que foi mostrado pela repor-
tagem deixa a todos nós horrorizados e mostra o des-

caso do Governo que estava implantado no Pará – o 
desgoverno – nesses últimos quatro anos.

Eu próprio, Senador Wilson, vinha aqui quase que 
permanentemente à tribuna, assim como o Senador 
Mário Couto e o Senador Nery, denunciar – não era 
nem denúncia – mostrar à Governadora de então que 
era necessário que ela passasse a governar. E o que 
nós vimos é que Municípios não eram e não foram 
fiscalizados devidamente pela Secretaria de Saúde 
à época e, agora, o que se está verificando é que o 
Estado precisa ser reorganizado – e está sendo, por 
determinação do Governador Simão Jatene. O Secre-
tário Dr. Hélio Franco tem a orientação do Governador 
Simão Jatene, assim como a Subsecretária Drª Rose-
mary Góes, de fortalecer os hospitais municipais.

O Governo do Estado vai dar um apoio aos hos-
pitais municipais, de tal forma que as pessoas possam 
ser atendidas na assistência básica do Município e não 
haja migração para os hospitais regionais, que também 
não eram fiscalizados pelo Governo passado. Que não 
haja migração para não haver um acúmulo de pessoas 
para serem atendidas no hospital regional, que é de 
média e alta complexidade, em casos que o hospital 
municipal deve fazer o atendimento.

Eu quero dizer aos meus amigos do Estado do 
Pará que o Governador Simão Jatene já tomou as pro-
vidências para que, não só nesses dois Municípios que 
foram objeto da matéria do programa Fantástico, mas 
em todo o Estado do Pará, a saúde municipal tenha o 
apoio, como teve no Governo anterior de Simão Jatene, 
da Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

Mas quero aqui também fazer uma referência e 
um alerta.

Há pouco, eu usava o Twitter, informando que eu 
viria à tribuna, e vários seguidores nossos, amigos que 
já se tornaram ao longo dessa jornada nossa, ficam 
perguntando qual o assunto que o Senador vai tratar na 
tribuna. Eu disse que iria tratar da questão da saúde, 
iria tratar da questão da Anac e iria tratar da questão 
da reforma política. Houve um seguidor do Twitter de 
Curitiba, o Santos, que disse: “Vou ficar ouvindo, mas 
quero que falem sobre Curitiba”.

Quero só alertá-lo também de que o mesmo ris-
co que Belém está correndo Curitiba também corre. 
Sabe qual é, Senador Wilson? A Anac vai fechar. A 
Agência Nacional de Aviação Civil vai fechar todos os 
escritórios dela em todos os Estados Brasileiros, inclu-
sive no seu Estado, a Paraíba, e vai ficar apenas com 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Sabe por quê? 
Porque, em 2005, praticamente há seis anos, na Lei 
nº 11.182 que criou a Anac, ficou estabelecido que os 
Militares da Aeronáutica – essa fiscalização da Anac 
hoje era feita pelos Militares, pela Aeronáutica, pelo 
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antigo DAC – ficariam prestando serviço para a Anac, 
mas a lei que criou a Anac já definia que, ao longo de 
cinco anos, esses Militares teriam que ser devolvidos à 
Aeronáutica e, ao longo desse tempo, a Anac deveria 
fazer concurso para preencher e qualificar a mão de 
obra para substituir os Militares da Aeronáutica. Não 
o fez. Lamentavelmente não o fez.

Cinco anos depois, a solução da Anac é fechar 
os escritórios e criar – pasmem os Srs. Senadores... Lá 
em 2009, a Presidente da Anac, Drª Solange, baixou 
uma resolução, no dia 4 de agosto, que determinava o 
fechamento do escritório regional da agência no Pará. 
Eu pedi uma audiência à Drª Solange e lhe mostrei a 
necessidade do escritório da Anac ser mantido no Pará 
e na Amazônia, porque é uma região inóspita, com ae-
roportos sem fiscalização, e a presença da Agência 
era fundamental.

Agradeci à Drª Solange, que atendeu ao pedi-
do do Senador Flexa Ribeiro e manteve, por meio de 
uma outra resolução, republicada em 24 de agosto, o 
escritório de Belém.

Para surpresa nossa, Senador, agora há uma 
portaria da Anac, publicada no dia 17 de fevereiro, a 
Portaria nº 310, que diz:

Art. 1º Extinguir, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, as Unidades Regionais de 
Porto Alegre – RS e Recife – PE.

Art. 2º Extinguir, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, o Escritório da Aviação Civil de 
Curitiba e os seguintes Postos de Serviço:

Aí vem embora: Belém, Boa Vista, Campo Gran-
de, Corumbá, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Forta-
leza...

O Presidente da Anac, hoje, recebeu-me, e eu 
quero agradecer ao Diretor, Presidente interino, Dr. 
Cláudio Passos, dizendo que, a partir do fechamento 
dos escritórios, a fiscalização e o atendimento, fora do 
eixo Rio/São Paulo/Brasília, serão feitos pela Internet 
e pelo telefone, através do Fale com a Anac, portanto 
o atendimento virtual.

Ora, se com o atendimento presencial, o usurário 
do serviço de aviação já fica em situação precária em 
relação aos serviços oferecidos pelas empresas aére-
as, imagine se não houver um posto da Anac para que 
ele possa fazer a reclamação em tempo real e não pelo 
Fale com a Anac! Porque aí o efeito será nulo.

Então, ontem, quando voltei da audiência com o 
Dr. Cláudio Passos, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, eu fiz um apelo ao Senador Líder do Governo, 
Senador Jucá, e ao Vice-Presidente que estava no 
exercício da Presidência da CAE, Senador Lobão Filho, 
para que pudessem ajudar, junto à Presidente Dilma, 

a fim de que não fossem fechados esses escritórios 
de apoio da Anac pelo Brasil inteiro.

O Senador Jucá ficou de envidar esforços – e tem 
que ser rápido, Senador Jucá, porque o fechamento 
será no próximo dia 19 de março, e nós temos agora 
um recesso de praticamente dez dias, vamos retornar 
no dia 14, 15; então, vamos ter pouco tempo para que 
V. Exª possa conseguir da Presidente uma solução para 
que não haja o fechamento dos postos de serviço da 
Anac por todo o Brasil.

O Dr. Cláudio Passos fez uma referência à falta 
de pessoas no quadro da Anac; dificuldades orçamen-
tárias, uma vez que 80% das taxas pagas nos aeropor-
tos brasileiros vão para o Tesouro Nacional, e a Anac 
fica sem recursos para cumprir com as obrigações de 
fiscalização da aviação civil em nosso País.

Preocupa-nos, porque é um sistema de trans-
porte que precisa realmente ter controle não só nos 
aeroportos como também controle pela Anac das re-
visões dos equipamentos. É necessário saber se os 
equipamentos que estão voando estão com as suas 
revisões em dia; não só as grandes aeronaves, mas 
também os aviões de pequeno porte que ligam cidades 
do interior do Brasil e, em especial, no meu Estado do 
Pará e na minha Amazônia.

Para terminar, Senador Wilson Santiago, eu quero 
fazer aqui uma breve referência à questão da reforma 
política. Nós assistimos aqui à instalação, por parte do 
Presidente do Senado, José Sarney, de uma Comissão 
para tratar da reforma política no Senado. V. Exª estava 
presente nesse dia. E agora, parece-me que ontem, foi 
feita a instalação de uma Comissão para tratar do mes-
mo tema na Câmara Federal. Ora, se nós queremos, de 
fato, fazer uma reforma política, eu quero aqui sugerir 
ao Presidente Sarney, como Presidente do Congres-
so, junto com o Deputado Marco Maia, Presidente da 
Câmara, que possa fazer uma única Comissão, uma 
Comissão mista, de Senadores e de Deputados, para 
que possamos discutir a questão da reforma política 
em conjunto, porque senão nós vamos ter uma posi-
ção no Senado, que vai ter que ir à Câmara, a Câma-
ra vai ter uma posição que vai ter que vir ao Senado, 
e nós vamos ter esforço desnecessário. Então, se a 
Comissão for mista, com Senadores e Deputados, nós 
vamos chegar, no relatório final, a um consenso cuja 
tramitação será facilitada no plenário das duas Casas. 
Essa é a sugestão que eu quero deixar aqui. 

Todos nós somos favoráveis a que seja feita a re-
forma política, mas precisamos sair do discurso para 
a prática. Então, não basta que sejamos favoráveis. 
É preciso que o que formos sugerir ao Plenário das 
duas Casas seja, realmente, uma reforma que venha 
ao encontro daquilo tudo que defendemos e que é 
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necessário para que tenhamos eleições e um sistema 
partidário fortalecido em nosso País.

Não vou entrar aqui nos temas sobre questão de 
financiamento, de filiação partidária, de voto facultati-
vo, porque não quero adiantar algo que será discutido 
por essas comissões muito bem escolhidas, tanto no 
Senado quanto na Câmara. Mas há a necessidade 
de que elas trabalhem em conjunto, que a Comissão 
seja mista.

Essa é a sugestão que quero deixar ao Presiden-
te do Congresso e do Senado Federal, Senador José 
Sarney, e ao Presidente da Câmara Federal, Deputado 
Marco Maia, para que possamos ter, efetivamente, no 
prazo que foi definido pelos Presidentes, uma proposta 
de reforma política que seja apreciada pelo Plenário 
das duas Casas.

Muito obrigado, Senador Wilson Santiago.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Sobre a mesa parecer que passo a 
ler.

É lido o seguinte:

PARECER No 29, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Consulta no 2, de 2004, 
que trata dos ofícios nos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 e 27, de 2004, por meio dos quais se 
comunica a declaração parcial de incons-
titucionalidade incidental de dispositivos 
das Leis Orgânicas dos Municípios de Mira 
Estrela, Teodoro Sampaio, Alto Alegre, Pal-
meira d’Oeste, Glicério, Guararapes. Pontes 
Gestal, Porto Ferreira e Ibitinga, todos do 
Estado de São Paulo.

RELATOR: Senador DEMÓSTENES TORRES

I – Relatório

Vem a exame e decisão desta Comissão a Con-
sulta no 2, de 2004, da Presidência do Senado Federal, 
que versa sobre os ofícios nos  

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 27, de 2004.
Os referidos ofícios comunicam a esta Casa Le-

gislativa, para os efeitos do art. 52, X, da Constituição 
Federal, a declaração parcial de inconstitucionalida-
de incidental de dispositivos das Leis Orgânicas dos 
Municípios de Mira Estrela, Teodoro Sampaio, Alto 
Alegre, Palmeira d’Oeste, Glicério, Guararapés, Pon-
tes Gestal, Porto Ferreira e Ibitinga, todos do Estado 
de São Paulo,

Na Consulta no 2, datada de agosto de 2004, é 
demandado pronunciamento desta Comissão técnica 
a respeito:

a) da necessidade da atuação suspensiva do 
Senado Federal, lastreada pelo art. 52, X, da Consti-
tuição Federal, de dispositivos de normas legais mu-
nicipais que, conforme decidido incidentalmente pelo 
Supremo Tribunal Federal, estabeleceram a composi-
ção numérica das respectivas Câmaras de Vereadores 
em desacordo com a determinação de proporcionali-
dade populacional ordenada pelo art. 29, IV, da Carta 
da República;

b) sendo positiva a resposta, dos efeitos temporais 
da suspensão senatorial, se ex tunc ou ex nunc.

A referência da consulta é feita quanto às se-
guintes matérias:

- Ofício no 88-P/MC, de 28-5-2004, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), relativo ao Recurso Extraordi-
nário no 197.917, prolatado em ação civil pública pro-
posta pelo Ministério Público Estadual paulista em face 
do art. 6o, parágrafo único, da Lei Orgânica no 226, de 
31-3-1990, do Município de Mira Estrela, Estado de 
São Paulo;

- Ofício no 96-P/MC, de 14-6-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 266.994, prolatado em ação civil pública 
proposta pelo MP Estadual em face da Emenda no 1/95 
a Lei Orgânica do Município de Teodoro Sampaio, Es-
tado de São Paulo;

- Ofício no 97-P/MC, de 14-6-2004, relativo ao RE 
no 273.844, prolatado em ação civil pública proposta 
pelo MP Estadual em face do art.

15, § 2o da Lei Orgânica do Município de Alto 
Alegre, Estado de São Paulo;

- Ofício no 99-P/MC, de 14-6-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 276.546, prolatado em ação civil pública 
proposta pelo MP Estadual em face do art. 10 do § 2o 
da Lei Orgânica do Município de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo;

- Ofício no 98-P/MC, de 14-6-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 282.606, prolatado em ação civil pública 
proposta pelo MP Estadual em face do art. 15, §1o, 
da Lei Orgânica do Município de Glicério, Estado de 
São Paulo;

- Oficio no 95-P/MC, de 14-6-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 274.384, prolatado em ação civil públi-
ca proposta pelo MP Estadual em face do art. 14 da 
Lei Orgânica do Município de Guararapes, Estado de 
São Paulo;

- Ofício no 106-P/MC, de 9-7-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 199.522, prolatado em ação civil pública 
proposta pelo MP Estadual em face do art. 11, § 2o, da 
Lei Orgânica do Município de Pontes Gestal, Estado 
de São Paulo;

- Oficio no 107-P/MC, de 9-7-2004, do STF, rela-
tivo ao RE no 300.343, prolatado em ação civil pública 
proposta pelo MP Estadual em face do art. 7o, II, com 
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redação dada pela Emenda 1/92, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo;

- Ofício no 145-P/MC, de 16-11-2004, do STF, 
relativo ao RE no 274.048, prolatado em ação civil 
pública proposta pelo MP Estadual em face do art. 7o 
da Lei Orgânica do Município de Ibitinga, Estado de 
São Paulo.

II – Análise

É notória a complexidade do sistema brasileiro 
de controle de constitucionalidade.

Nele ocorre a possibilidade de discussão da pró-
pria lei ou norma, em abstrato perante o Supremo Tri-
bunal Federal (se a Constituição-parâmetro for a Fe-
deral) ou perante os Tribunais de Justiça dos Estados 
ou do Distrito Federal e Territórios (conforme se cuide, 
respectivamente, de proteger a Constituição Estadual 
respectiva ou a Lei Orgânica do Distrito Federal). Ad-
mite-se, também, perante qualquer juiz ou Tribunal, a 
discussão incidental da inconstitucionalidade, em re-
lação ao caso concreto dado à solução judicial.

Coabitam nesse sistema de controle judicial as 
possibilidades de controle político (pelas comissões é 
Plenários dos Legislativos e na fase executiva do pro-
cesso legislativo, de modo preventivo; no veto legisla-
tivo e no controle de constitucionalidade de medidas 
provisórias, de modo repressivo) e administrativo (pelas 
chefias de Executivo e pelos Tribunais de Contas).

A sofisticação do modelo não se traduz, lamen-
tavelmente, em um sistema cujo funcionamento satis-
faça plenamente a demanda pela segurança, presteza 
e eficiência na jurisdição constitucional. O debate da 
questão constitucional federal, propiciado tanto pela via 
difusa quanto pela concentrada, com fundas diferenças 
quanto à legitimação ativa, competência, limites mate-
riais da lide, efeitos e eficácia, não apresenta, ainda, 
uma perfeição que permita o desafogo do Judiciário; 
em especial do Supremo Tribunal Federal, da enorme 
quantidade de processos repetidos que lhe chegam 
para decisão.

Com o advento da Emenda a Constituição nº 45, 
de 30-12-2004, foram criados dois instrumentos que 
buscam uma solução para essas imperfeições, ou 
pelos menos para parte delas, quais sejam a súmula 
vinculante (CF, art. 103-A) e o critério da repercussão 
geral da questão constitucional no recurso extraordi-
nário (CF, art. 102, § 3º).

A decisão do Supremo Tribunal Federal em sede 
de controle difuso de constitucionalidade mantém, con-
tudo, efeitos que, processualmente, ago produzidos e 
limitados inter panes. Permanece positivada, então, a 
previsão do constituinte ordinário de 1987-88 quan-
to a competência do Senado Federal (CF, art. 52, X) 

para suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal. Essa figura, introduzida 
no sistema brasileiro pela Carta de 1934, perdeu, de 
acordo com algumas lições doutrinárias (Gilmar Fer-
reira Mendes, in Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade, Celso Bastos, Editora São Paulo, 
1998, pp. 376-7), muito de sua utilidade, a vista do con-
trole abstrato de normas sensivelmente incrementado 
pelo sistema da Carta Política vigente. Permanece, con-
tudo, para o trato adequado da decisão incidental de 
inconstitucionalidade pela nossa Corte Constitucional, 
mesmo após o advento da súmula vinculante, cujas 
limitações e pressupostos fazem visível uma larga ve-
reda de atuação senatorial com efeito util.

Essa suspensão operada pelo Senado Federal 
estende erga omnes (para todos) os efeitos da deci-
são proferida no feito por aquele Tribunal, ampliando 
o leque dos beneficiáveis por ela na medida em que, 
se não retira da lei a sua condição, impede, irrevoga-
velmente, a produção de seus jurídicos efeitos.

Trata-se, não obstante a forca de tais efeitos, de 
atribuição facultativa deste Senado Federal, segundo 
as melhores lições doutrinarias. Facultativa, política, ir-
reversível e, ocorrendo, atrelada a extensão material do 
julgado do Supremo Tribunal Federal (na lição precisa 
do Ministro José Celso de Mello Filho, in A Constituição 
Federal Anotada, 2a edição, Saraiva, São Paulo, 1986, 
p. 183), representando essas questões matéria preclusa 
no Âmbito doutrinário e, em grande medida, também 
no jurisprudencial. Vai, portanto, veicular juízo de valor, 
de fundo eminentemente político, de conveniência polí-
tica, desta Casa, quanto a necessidade de suspensão 
da norma impugnada pela via da exceção.

Em síntese, portanto, a atuação da Câmara Alta 
do Legislativo da República, no exercício desta compe-
tência, visa fundamentalmente estender aos atingidos 
pela lei declarada incidentalmente inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (em regra, no julgamento de 
recurso extraordinário) os efeitos que, no Judiciário, 
ficarão restritos às partes no processo. O movimento 
legislativo, nesse caso, busca duplo efeito: reduzir os 
danos jurídicos causados pela norma impugnada e 
retirar ou reduzir o interesse processual de terceiros 
na mesma decisão, de forma a combater o congestio-
namento do Judiciário.

Os casos que temos em exame, contudo, guar-
dam peculiaridades que demandam uma atenção mais 
detida.

Preliminarmente, é de se anotar que, em todos 
os casos, a decisão foi proferida em recurso extraordi-
nário em ações civis públicas movidas pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo. A discussão sobre 
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a possibilidade de controle de constitucionalidade por 
essa via, e da aproximação de efeitos entre as decisões 
nela e em ação direta encontrou termo no Supremo 
Tribunal Federal, Corte que declarou que o controle 
de constitucionalidade pode ser exercido em ação civil 
pública, no juízo de primeiro grau, quanto necessário 
para a decisão na hipótese concreta (Reclamação nº 
1.519 e Reclamação nº 1.503, de 21-3-2002).

Em todos os casos que temos sob exame, foram 
atacados dispositivos de Leis Orgânicas dos Municí-
pios, na redação originária ou emendada, nos quais 
a definição da composição numérica dos Legislativos 
locais afrontava a determinação contida no art. 29, IV, 
da Carta da República, no sentido de que o total de 
vereadores deve ser fixado de forma proporcional à 
população. O objeto do pedido, portanto, era a anula-
ção as composições exorbitante e eu fundamento, a 
lesão à regra constitucional federal.

Ora por recurso manejado pelo Ministério Público 
autor, ora pelos sucumbentes nas instâncias inferio-
res, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, 
que proclamou, de modo uniforme, a necessidade de 
adequação ao regramento constitucional, ou seja, à 
proporcionalidade com a população, nos autos dos 
recursos extraordinários referidos.

A jurisprudência assente na nossa Corte Consti-
tucional (RE nº 197.917, de 6-6-2002) já indicava essa 
solução, fixando, inclusive, os quantitativos populacio-
nais necessários ao acréscimo de cada novo Vereador 
aos Municípios, a

partir dos estamentos traçados pelo referido art. 
29, IV, da Constituição Federal.

Vê-se, com isso, que a decisão de nossa Corte 
Constitucional foi satisfativa, exauriente em si e com-
pleta.

Somente a Câmara de Vereadores de cada Mu-
nicípio este sujeita – por Obvio – ao regramento acer-
ca da sua composição numérica estabelecido na res-
pectiva Lei Orgânica. Ao impugnar os dispositivos que 
carreiam tais critérios, o Supremo Tribunal Federal 
exaure a questão, e, numa analise estrita, não deixa 
interessados numa eventual ação suspensiva pelo 
Senado Federal.

Esse exaurimento de efeitos é verificados em to-
dos os casos, à exceção de dois: os relativos as Leis 
Orgânicas de Guararapes e de Pontes Gestal. Nes-
tes, ao contrario dos demais, em que a Câmara de 
Vereadores é parte, são partes pessoas físicas, e nos 
extratos enviados ao Senado não ha elementos que 
permitam inferir se a inteira composição da Câmara 
de Vereadores integra o feito ou não.

Nos casos citados, então, e pelo que se disse aci-
ma, poderia remanescer interesse jurídico na suspen-

são dos dispositivos pelo Senado Federal. Um melhor 
exame leva a outra conclusão.

Contudo, a utilidade da intervenção do Senado 
Federal é afastada também nesses dois casos. Perce-
be-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal 
são expressas ao ordenar às Câmaras de Vereadores 
envolvidas que adotem medidas cabíveis para fixar, 
de forma expressa, a sua composição, observados 
os parâmetros firmados pela Suprema Corte em cada 
julgado. Isso se lê, quanto a Câmara de Vereadores 
de Porto Ferreira, a fls. 43; a Câmara de Vereadores 
de Pontes Gestal, a fls. 57; a Câmara de Vereadores 
de Guararapes, a fls. 33; a Câmara de Vereadores de 
Glicério, a fls. 33; a Câmara de Vereadores de Palmei-
ra d’Oeste, a fls. 33; a Câmara de Vereadores de Alto 
Alegre, a fls. 33; a Câmara de Vereadores de Teodoro 
Sampaio, a fls. 33; a Câmara de Vereadores de Mira 
Estrela, a fls. 163; e a Câmara de Vereadores de Ibi-
tinga e da de Tabatinga, a fls. 33.

Vê-se afinal, então, que a eventual ação suspensi-
va do Senado não só seria inócua, em face dos julgados, 
mas, mais do que isso, deles seria prejudicial, pois ha 
a ordem do Supremo Tribunal Federal de que se faca 
correção expressa das composições das Câmaras de 
Vereadores referidas nos autos. Fácil ver que, se um 
ou alguns dos Municípios optar por reformar a redação 
do dispositivo impugnado, para adaptá-la à decisão da 
nossa Corte Constitucional, a correção jurídica ordena-
da pode vir a sofrer os efeitos da suspensão ordenada 
por esta Casa Legislativa, semeando desnecessárias 
dúvidas jurídicas e obstáculos interpretativos.

Quanto aos efeitos da ação do Senado Federal - 
questão demandada pela Consulta n° 2, referida ao iní-
cio deste relatório, não obstante a existência de alguma 
divergência doutrinária, sou pelo reconhecimento de 
sua produção ex nunc (não retroativos), alinhando-me 
com o entendimento esposado pelos Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (AC 1997.0100020551, de 4-8-
2000) e Tribunal Regional Federal da 4ª Região (AC 
950436978, de 6-3-1997). Por conta disso, reaparece 
a desnecessidade de atuação suspensiva do Senado 
Federal, já que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
determina a imediata adaptação das Leis Orgânicas 
referidas e, mais do que isso, fulmina de inconstitucio-
nalidade o regramento impugnado.

III – Voto

Em conclusão - e concordando com ponderação 
do Ministro Gilmar Mendes, a fls. 61 dos autos do pro-
cesso relativo ao Recurso Extraordinário 197.917-8/
SP - propugno:

a) pela reiteração da facultatividade da ação sus-
pensiva do Senado Federal, no exercício da atribuição 
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que lhe chega pelo art. 52, X, da Constituição Federal, 
a denotar um juízo eminentemente político desta Casa 
Legislativa, a ser firmado a partir de premissas como: 
a) a maioria reunida no Egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral em tomo da tese vencedora; b) a conveniência 
política, institucional e federativa da ação suspensiva; 
c) a necessidade (jurídica, social e política) do exercí-
cio dessa atribuição constitucional; d) a tempestividade 
dessa ação; e e) o balizamento dos efeitos políticos 
decorrentes da suspensão da lei;

b) pela desnecessidade da ação suspensiva do 
Senado Federal quanto às comunicações menciona-

das acima, e, consequentemente, pelo arquivamento 

dos expedientes citados, já que, conjugando-se as pe-

culiaridades dos casos com os termos das decisões, 

emergem claros os efeitos exaurientes das declarações 

incidentais de inconstitucionalidade pronunciadas pelo 

Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, voto pelo arquivamento dos 

Ofícios n°s 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 27, de 2004.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2010. – 

Senador Jayme Campos, Presidente em exercício. 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

Cuida-se de consulta formulada pelo Senador 
José Sarney, Presidente desta Casa.

Demanda Sua Excelência pronunciamento desta 
Comissão técnica a respeito:

a) da necessidade da atuação suspensiva do 
Senado Federal, lastreada pelo art. 52, X, da Consti-
tuição Federal, de dispositivos de normas legais mu-
nicipais que, conforme decidido incidentalmente pelo 
Supremo Tribunal Federal, estabeleceram a composi-
ção numérica das respectivas Câmaras de Vereadores 
em desacordo com a determinação de proporcionali-
dade populacional ordenada pelo art. 29, IV, da Carta 
da República;

b) sendo positiva a respeito, dos efeitos temporais 
da suspensão senatorial, se ex tunc ou ex nunc.

A referência da consulta é feita quanto aos jul-
gados seguintes:
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II – Parecer

É notória a complexidade do sistema brasileiro 
de controle de constitucionalidade.

Nele ocorre a possibilidade de discussão da pró-
pria lei ou norma, em abstrato perante o Supremo Tri-
bunal Federal (se a Constituição-parâmetro for a Fe-
deral) ou perante os Tribunais de Justiça dos Estados 
ou do Distrito Federal e Territórios (conforme se cuide, 
respectivamente, de proteger a Constituição Estadual 
respectiva ou a Lei Orgânica do Distrito Federal). Ad-
mite-se, também, perante qualquer juiz ou Tribunal, a 
discussão incidental da inconstitucionalidade, em re-
lação ao caso concreto dado à solução judicial.

Coabitam nesse sistema de controle judicial as 
possibilidades de controle político (pelas comissões e 
Plenários dos Legislativos e na fase executiva do pro-
cesso legislativo, de modo preventivo; no veto legislativo 
e no controle de constitucionalidade de medidas pro-
visórias, de modo repressivo) e administrativo (pelas 
chefias de Executivo e pelos Tribunais de Contas).

A sofisticação do modo não se traduz, lamenta-
velmente, em um sistema cujo funcionamento satisfaça. 
O debate da questão constitucional federal, propiciado 
tanto pela via difusa quanto pela concentrada, com fun-
das diferenças quanto à legitimação ativa, competência, 
limites materiais da lide, efeitos e eficácia, não apre-
senta, ainda, uma perfeição que permita o desafogo do 
Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, 
da enorme quantidade de processos repetidos que lhe 
chegam para decisão. Os reclamos por uma solução 
parecem estar com o atendimento encaminhado pelo 
tratamento que o Congresso Nacional — atualmente o 
Senado Federal — vem dando à Proposta de Emenda 
à Constituição no 29, de 2002, que veicula a reforma 
do Poder Judiciário, em cujo bojo estão instrumentos, 
como a súmula vinculante do STF, os quais, se apro-
vados, deverão conduzir a uma maior racionalidade 
processual no que toca essas questões.

À míngua de uma solução mais firme e definiti-
va para a condição da lei dada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso 
de constitucionalidade, cujos efeitos, processualmen-
te, são produzidos e limitados inter partes, manteve o 
constituinte ordinário de 1987- 88 a competência do 
Senado Federal (CF, art. 52, X) para suspender a exe-
cução, no todo ou em parte, de lei declarada incons-
titucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal. Essa figura, introduzida no sistema brasileiro 
pela Carta de 1934, perdeu, de acordo com algumas 
lições doutrinárias (Gilmar Ferreira Mendes, in Direitos 
Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Celso 
Bastos Editor, São Paulo, 1998, pp. 376-7), muito de 
sua utilidade, a vista do controle abstrato de normas 

sensivelmente incrementado pelo sistema da Carta 
Política vigente. Permanece, contudo, útil para o trato 
adequado da decisão incidental de inconstitucionali-
dade pela nossa Corte Constitucional.

Essa suspensão estende erga omnes (para to-
dos) os efeitos da decisão proferida no feito por aquele 
Tribunal, ampliando o leque dos beneficiáveis por ela 
na medida em que, se não retira da lei a sua condi-
ção, impede, irrevogavelmente, a produção de seus 
jurídicos efeitos.

Trata-se, não obstante a força de tais efeitos, de 
atribuição facultativa deste Senado Federal, segundo 
as melhores lições doutrinarias. Facultativa, política, ir-
reversível e, ocorrendo, atrelada a extensão material do 
julgado do Supremo Tribunal Federal (na lição precisa 
do Ministro José Celso de Mello Filho, in A Constituição 
Federal Anotada, 2a edição, Saraiva, São Paulo, 1986, 
p. 183), representando essas questões matéria preclusa 
no âmbito doutrinário e, em grande medida, também no 
jurisprudencial. Vai, portanto, veicular juízo de valor, de 
fundo eminentemente político, de conveniência política, 
desta Casa, quanto a necessidade de suspensão da 
norma impugnada pela via da exceção.

Em síntese, portanto, a atuação da Câmara Alta 
do Legislativo da Republica, no exercício desta compe-
tência, visa fundamentalmente estender aos atingidos 
pela lei declarada incidentalmente inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (em regra, no julgamento de 
recurso extraordinário) os efeitos que, no Judiciário, 
ficarão restritos as partes no processo. O movimento 
legislativo, nesse caso, busca duplo efeito: reduzir os 
danos jurídicos causados pela norma impugnada e 
retirar ou reduzir o interesse processual de outros in-
teressados na mesma decisão, de forma a combater 
o congestionamento do Judiciário.

Não é o que ocorre nos processos que temos 
sob exame.

Preliminarmente, é de se anotar que, em todos os 
casos, a decisão foi proferida em recurso extraordinário 
em ação popular movida pelo Ministério Público do Es-
tado de São Paulo. A discussão sobre a possibilidade 
de controle de constitucionalidade por essa via, e da 
aproximação de efeitos entre as decisões nela e em 
ação direta encontrou termo no Supremo Tribunal Fe-
deral, Corte que declarou que eventual ofensa a Cons-
tituição Federal pode ser aferida em ação popular como 
simples questão prejudicial, indispensável à resolução 
do litígio principal (ROL no 664, de 22-5-2002).

Em todos os casos que temos sob exame, foram 
atacados dispositivos de Leis Orgânicas dos Municí-
pios, na redação originária ou emendada, nos quais 
a definição da composição numérica dos Legislativos 
locais afrontava a determinação contida no art. 29, IV, 
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da Carta da República, no sentido de que o total de 
vereadores deve ser fixado de forma proporcional à 
população. O objeto do pedido, portanto, era a anula-
ção das composições exorbitantes. Seu fundamento, 
a lesão à regra constitucional federal.

Ora por recurso manejado pelo Ministério Público 
autor, ora pelos sucumbentes nas instâncias inferio-
res, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, 
que proclamou, de modo uniforme, a necessidade de 
adequação ao regramento constitucional, ou seja, à 
proporcionalidade com a população.

Vê-se, com isso, que a decisão de nossa Corte 
Constitucional é satisfativa, exauriente em si e com-
pleta.

Somente a Câmara de Vereadores de cada Mu-
nicípio está sujeita – por óbvio – ao regramento acerca 
da sua composição numérica estabelecido na respec-
tiva Lei Orgânica. Ao impugnar os dispositivos que car-
reiam tais critérios, o Supremo Tribunal Federal exaure 
a questão e não deixa interessados na eventual sus-
pensão pelo Senado Federal.

Esse exaurimento de efeitos é verificado em to-
dos os feitos, à exceção de dois: os relativos às Leis 
Orgânicas de Guararapes e de Pontes Gestal. Nes-
tes, ao contrário dos demais, em que a Câmara de 
Vereadores é parte, são partes pessoas físicas, e nos 
extratos enviados ao Senado não há elementos que 
permitam inferir se a inteira composição da Câmara 
de Vereadores integra o feito ou não.

Nos casos citados, então, e pelo que se disse 
acima, cremos que remanesceria interesse jurídico na 
suspensão dos dispositivos pelo Senado Federal.

A utilidade da intervenção do Senado Federal 
é afastada também nesses dois casos, contudo, por 
outro dado. Percebe-se que as decisões do Supremo 
Tribunal Federal são expressas ao ordenar às Câmaras 
de Vereadores envolvidas que adotem medidas cabí-
veis para fixar, de forma expressa, a sua composição, 
observados os parâmetros firmados pela Suprema 
Corte em cada julgado. Isso se lê, quanto a Câmara 
de Vereadores de Porto Ferreira, a fls. 43; a Câmara 
de Vereadores de Pontes Gestal, a fls. 57; a Câmara 
de Vereadores de Guararapes, a fls. 33; a Câmara de 
Vereadores de Glicério, a fls. 33; a Câmara de Vere-
adores de Palmeira do Oeste, a fls. 33; A Câmara de 
Vereadores de Alto Alegre, a fls. 33; a Câmara de Ve-
readores de Teodoro Sampaio, a fls. 33; e a Câmara 
de Vereadores de Mira Estrela, a fls. 63.

Vê-se afinal, então, que a eventual ação suspensi-
va do Senado não só seria inócua, em face dos julgados, 
mas, mais do que isso, deles seria prejudicial, pois há 
a ordem do Supremo Tribunal Federal de que se faça 
correção expressa das composições das Câmaras de 
Vereadores referidas nos autos. Fácil ver que, se um 
ou alguns dos Municípios optar por reformar a redação 
do dispositivo impugnado, para adaptá-la à decisão da 
nossa Corte Constitucional, a correção jurídica orde-
nada pode vir a se entender suspensa por esta Casa 
Legislativa, semeando desnecessárias dúvidas jurídicas 
e obstáculos interpretativos a essa matéria.

III – Voto

Em conclusão – e concordando com ponderação 
do Ministro Gilmar Mendes, a fls. 61 dos autos do pro-
cesso relativo ao Recurso Extraordinário 197917-8/SP 
– somos pela desnecessidade da ação suspensiva do 
Senado Federal quanto as comunicações mencionadas 
acima, já que, conjugando-se as peculiaridades dos 
casos com os termos das decisões, emergem claros 
os efeitos exaurientes das declarações incidentais de 
inconstitucionalidade pronunciadas pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

RELATÓRIO

Relator: Senador Sibá Machado

I – Relatório

Cuida-se de consulta formulada pela Presidência 
desta Casa Legislativa.

No expediente, datado de agosto de 2004, é de-
mandado pronunciamento desta Comissão técnica a 
respeito:

a) da necessidade da atuação suspensiva do Se-
nado Federal, lastreada pelo art. 52, X, da Constituição 
Federal, de dispositivos de normas legais municipais 
que, conforme decidido incidentalmente pelo Supre-
mo Tribunal Federal, estabeleceram a composição 
numérica das respectivas Câmaras de Vereadores em 
descordo com a determinação de proporcionalidade 
populacional ordenada pelo art. 29, IV, da Carta da 
República;

b) sendo positiva a resposta, dos efeitos temporais 
da suspensão senatorial, se ex tunc ou ex nunc.

A referência da consulta é feita quanto aos jul-
gados seguintes:
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II – Análise

O sistema brasileiro de controle de constitucio-
nalidade é bastante complexo.

Nele ocorre a possibilidade de discussão da pró-
pria lei ou norma em abstrato perante o Supremo Tribu-
nal Federal (se o debate ocorrer sobre matéria objeto 
da Constituição Federal) ou perante os Tribunais de 
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territó-
rios (conforme se trate, respectivamente, de proteger a 
Constituição Estadual respectiva ou a Lei Orgânica do 
Distrito Federal). Admite-se, também, perante qualquer 
juiz ou Tribunal, a discussão incidental da inconstitucio-
nalidade, em relação ao caso concreto dado.

Coabitam nesse sistema de controle judicial as 
possibilidades de controle político (pelas comissões e 
Plenários dos Legislativos e na fase executiva do pro-
cesso legislativo, de modo preventivo; no veto legisla-
tivo e no controle de constitucionalidade de medidas 
provisórias, de modo repressivo) e administrativo (pelas 
chefias de Executivo e pelos Tribunais de Contas).

É um modo sofisticado de controle que, contu-
do, não se traduz em um sistema cujo funcionamento 
satisfaça.

O amplo sistema de controle da constitucionali-
dade em nível federal _ propiciado tanto pela via difusa 
quanto pela concentrada, com profundas diferenças 
quanto à legitimação ativa, à competência, aos limites 
materiais da lide, aos efeitos e a eficácia _ não resulta 
no desafogo do Judiciário, em especial do Supremo 
Tribunal Federal, em face da enorme quantidade de 
processos repetidos que lhe chegam para decisão.

Com o advento da Emenda à Constituição nº 45, 
de 30/12/2004, foram criados dois instrumentos que 
buscam solução para essas imperfeições, ou pelos 
menos para parte delas, quais sejam a súmula vincu-
lante (CF, art. 103-A)e o critério da repercussão geral 
da questão constitucional no recurso extraordinário 
(CF, art. 102, § 3º).

A decisão do Supremo Tribunal Federal em sede 
de controle difuso de constitucionalidade mantém, con-
tudo, efeitos que, processualmente, são produzidos e 
limitados inter partes. Permanece positivada, então, a 
previsão do constituinte ordinário de 1987-88 quanto 
à competência do Senado Federal (CF, art. 52, X) para 
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei de-
clarada inconstitucional por decisão definitiva do Supre-
mo Tribunal Federal. Essa figura, introduzida no sistema 
brasileiro pela Carta de 1934, perdeu, de acordo com 
algumas lições doutrinárias (Gilmar Ferreira Mendes, in 
Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalida-
de, Celso Bastos Editora, São Paulo, 1998, pp. 376-7), 
muito de sua utilidade, à vista do controle abstrato de 
normas sensivelmente incrementado pelo sistema da 

Carta Política vigente. Permanece, contudo, útil para 
o trato adequado da decisão incidental de inconstitu-
cionalidade pela nossa Corte Constitucional, mesmo 
após o advento da súmula vinculante, cujas limitações 
e cujos pressupostos fazem visível uma larga vereda 
de atuação senatorial com efeito útil.

Essa suspensão operada pelo Senado Federal 
estende para todos (erga omnes) os efeitos da deci-
são proferida no feito por aquele Tribunal, ampliando 
o leque dos beneficiáveis por ela na medida em que, 
se não retira da lei a sua condição, impede, irrevoga-
velmente, a produção de seus efeitos jurídicos.

Trata-se, não obstante a força de tais efeitos, de 
atribuição facultativa deste Senado Federal, segundo 
as melhores lições doutrinárias. Facultativa, política, ir-
reversível e, ocorrendo, atrelada à extensão material do 
julgado do Supremo Tribunal Federal (na lição precisa 
do Ministro José Celso de Mello Filho, in A Constitui-
ção Federal Anotada, 2a edição, Saraiva, São Paulo, 
1986, p. 183), representando essas questões matéria 
preclusa no âmbito doutrinário e, em grande medida, 
também no jurisprudencial. Vai, portanto, veicular juízo 
de valor, de fundo eminentemente político, de conveni-
ência desta Casa, quanto à necessidade de suspensão 
da norma impugnada pela via da exceção.

Em síntese, portanto, a atuação da Câmara Alta 
do Legislativo da República, no exercício desta compe-
tência, visa fundamentalmente estender aos atingidos 
pela lei declarada incidentalmente inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (em regra, no julgamento de 
recurso extraordinário) os efeitos que, no Judiciário, 
ficarão restritos às partes no processo. O movimento 
legislativo, nesse caso, busca duplo efeito: reduzir os 
danos jurídicos causados pela norma impugnada e 
retirar ou reduzir o interesse processual de terceiros 
na mesma decisão, de forma a combater o congestio-
namento do Judiciário.

Não é o que ocorre nos processos que temos 
sob exame.

Preliminarmente, e de se anotar que, em todos 
os casos, a decisão foi proferida em recurso extraordi-
nário em ações civis públicas movidas pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo. A discussão sobre 
a possibilidade de controle de constitucionalidade por 
essa via, e da aproximação de efeitos entre as deci-
sões nela e em não direta, encontrou termo no Supre-
mo Tribunal Federal, Corte que declarou que eventual 
ofensa a Constituição Federal pode ser aferida em 
ação popular como simples questão prejudicial, indis-
pensável a resolução do litígio principal (RCL n° 664, 
de 22-5-2002).

Em todos os casos que temos sob exame, foram 
atacados dispositivos de leis orgânicas dos Municí-
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pios, na redação originaria ou emendada, nos quais 
a definição da composição numérica dos Legislativos 
locais afrontava a determinação contida no art. 29, IV, 
da Carta da República, no sentido de que o total de 
vereadores deve ser fixado de forma proporcional a 
população. O objeto do pedido, portanto, era a anula-
ção das composições exorbitantes. Seu fundamento, 
a lesão a regra constitucional federal.

Ora por recurso manejado pelo Ministério Público 
autor, ora pelos sucumbentes nas instancias inferio-
res, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, 
que proclamou, de modo uniforme, a necessidade de 
adequação ao regramento constitucional, ou seja, a 
proporcionalidade com a população.

Vê-se, com isso, que a decisão de nossa Corte 
Constitucional e satisfativa e completa.

Somente a Câmara de Vereadores de cada Mu-
nicípio esta sujeita – por Obvio – ao regramento acer-
ca da sua composição numérica estabelecida na res-
pectiva lei orgânica. Ao impugnar os dispositivos que 
conduzem tais critérios, o Supremo Tribunal Federal 
esgota a questão e não deixa interessados na eventual 
suspensão pelo Senado Federal.

Esse esgotamento de efeitos é verificado em 
todos os feitos, exceção de dois: os relativos as Leis 
Orgânicas de Guararapes e de Pontes Gestal. Nes-
tes, ao contrario dos demais, em que a Câmara de 
Vereadores é parte, são partes pessoas físicas, e nos 
extratos enviados ao Senado não há elementos que 
permitam concluir se a inteira composição na Câmara 
de Vereadores integra o feito ou não.

Contudo, a possível utilidade da intervenção do 
Senado Federal é afastada também nesses dois ca-
sos por outro dado. Percebe-se que as decisões do 
Supremo Tribunal Federal são expressas ao ordenar 
às Câmaras de Vereadores envolvidas que adotem 
medidas cabíveis para fixar, de forma expressa, a sua 
composição, observados os parâmetros firmados pela 
Suprema Corte em cada julgado. Isso se lê, quanto à 
Câmara de Vereadores de Porto Ferreira, a fls. 43; à 
Câmara de Vereadores de Pontes Gestal, a fls. 57; à 
Câmara de Vereadores de Guararapes, a fls. 33; à Câ-
mara de Vereadores de Glicério, a fls. 33; à Câmara de 
Vereadores de Palmeira do Oeste, a fls. 33; à Câmara 
de Vereadores de Alto Alegre, a fls. 33; à Câmara de 
Vereadores de Teodoro Sampaio, a fls. 33; à Câmara 
de Vereadores de Mira Estrela, a fls. 63; e à Câmara 
de Vereadores de Ibitinga, a fls. 26, todas na numera-
ção original dos autos, na Corte.

Vê-se, então, que a eventual ação suspensiva 
do Senado não só seria inócua, em face dos julgados, 
mas, mais do que isso, deles seria prejudicial, pois há 
a ordem do Supremo Tribunal Federal de que se faça 

correção expressa das composições das Câmaras de 
Vereadores referidas nos autos. Fácil ver que, se um 
ou alguns dos Municípios optar por reformar a redação 
do dispositivo impugnado, para adaptá-la à decisão da 
nossa Corte Constitucional, a correção jurídica ordena-
da pode vir a sofrer os efeitos da suspensão ordenada 
por esta Casa Legislativa, semeando desnecessárias 
dúvidas jurídicas e obstáculos interpretativos a essa 
matéria.

Quanto aos efeitos da ação do Senado Federal, 
nada obstante a existência de alguma divergência dou-
trinária, somos pelo reconhecimento de sua produção 
ex nunc (não retroativos), alinhando-nos ao entendi-
mento já firmado pelos Tribunal Regional Federal da 
1a Região (AC 1997.0100020551, de 4-8-2000) e Tri-
bunal Regional Federal da 4a Região (AC 950436978, 
de 6-3-1997). Por conta disso, reaparece a desneces-
sidade de atuação suspensiva do Senado Federal, já 
que a decisão do Supremo Tribunal Federal determina 
a imediata adaptação das Leis Orgânicas referidas e, 
mais do que isso, fulmina de inconstitucionalidade o 
regramento impugnado.

III – Voto

Em conclusão – e concordando com ponderação 
do Ministro Gilmar Mendes, a fls. 61 dos autos do pro-
cesso relativo ao Recurso Extraordinário 197917-8/SP 
– entendemos desnecessária a ação suspensiva do 
Senado Federal quanto as comunicações mencionadas 
acima, já que, conjugando-se as peculiaridades dos 
casos com os termos das decisões, fica evidente que 
estão superados os efeitos das declarações incidentais 
de inconstitucionalidade pronunciadas pelo Supremo 
Tribunal Federal. – Senador Sibá Machado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Foi encaminhado à publicação o Pa-
recer nº 29, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Consulta nº 2, de 2004, 
concluindo pela desnecessidade da ação suspensiva 
do Senado Federal quanto às declarações de incons-
titucionalidades constantes dos Ofícios nºs S/8, 10 a 
16 e 27 de 2004, do Supremo Tribunal Federal.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha as matérias ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Supremo 
Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimentos que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos vão à publicação e serão votados oportuna-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Flexa, pela preo-
cupação de V. Exª com a saúde no Pará que todos nós 
temos, inclusive em nosso Estado da Paraíba. É uma 
preocupação muito grande com a questão da saúde 
não só do Estado como do País.

Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Eu tenho 
certeza de que a audiência de V. Exª com o Ministro 
não só irá melhorar a saúde no Pará, como também 
de outros Estados da Federação, muitos deles prati-
camente na mesma situação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, dia 3, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 507, De 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 4, de 2011, que  ins-
titui hipóteses específicas de sanção discipli-
nar para a violação de sigilo fiscal e dá outras 
providências.

(Lida no Senado Federal no dia 
02.03.2011)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

20.11.2010)
Prazo final prorrogado: 15.03.2011

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que  acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no 696/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribei-
ro), que  dispõe sobre o acesso à informação 
de valor didático por alunos e professores nas 
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de 
2010, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, favorável; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável, 
nos termos da Emenda no 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Está encerrada a presente sessão

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 12 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
2-3-2011 

quarta-feira

11h30 – Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Alto 
Representante junto ao Mercosul

Sala de Audiências

12h – Tenente-Brigadeiro-do-Ar João Manoel Sandim 
de Rezende, Chefe do Estado Maior da Aeronáutica

Sala de Audiências

17h – Solenidade de posse dos ministros João Oreste 
Dalazen no cargo de Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Vice-
Presidente e do Ministro Antonio José de Barros Leve-
nhagen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.

Tribunal Superior do Trabalho

MARÇO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

AÉCIO NEVES

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 315

ALOYSIO NUNES FERREIRA

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 296

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 312

ALVARO DIAS

Requerimento nº 141, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do engenheiro Rena-
to Guerreiro, ocorrido no último dia 28 de fevereiro 
do ano de 2011. ..................................................... 37

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 264

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 289

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 295

Requerimento nº 147, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 2º 
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. ..... 305

Requerimento nº 148, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 4 do 
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. .......... 305

Requerimento nº 149, de 2011, que requer 
destaque para a Votação em Separado do art. 7º 
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011. ..... 305

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 306

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 313

Crítica à propaganda do Governo Federal de 
que as desigualdades e o desemprego diminuíram 



II

Pág. Pág.

durante o Governo Lula e sobre os cortes anuncia-
dos no orçamento do Governo. ............................. 511

ANA AMÉLIA

Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2011, que 
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
para isentar do imposto de renda da pessoa física 
os rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão pagos pelo Regime Geral da Previdência 
Social, a partir do mês em que o contribuinte com-
pletar sessenta anos. ............................................. 374

Aparte ao senador Luiz Henrique. ............... 528
Requerimento nº 168, de 2011, o qual re-

quer o desarquivamento da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 49, de 2006, que dá nova redação 
ao § 2º art. 20 da Constituição, para dispor sobre a 
alteração da faixa de fronteira. .............................. 566

Requerimento nº 169, de 2011, que requer 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nº 327, de 2006. ............................................. 568

Requerimento nº 170, de 2011, que requer 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nº 331, de 2006. ............................................. 570

ANA RITA

Homenagem às mulheres do País pelo Dia 
Internacional da Mulher, com destaque aos avanços 
conseguidos nos direitos das mulheres e às mulhe-
res que ocupam cargos na política brasileira. ....... 484

Comunicado sobre a alteração, consentida 
pelo Ministério das Cidades, do calendário para o 
Grupo 1 dos municípios que recebem recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). .. 530

ANGELA PORTELA

Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2011, 
que Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que “”dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integra-
ção da Pessoa Portadora de Deficiência, institui 
a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras pro-
vidências””, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que “”estabelece normas gerais e crité-
rios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências””, 

para dispor sobre o direito à moradia das pesso-
as com deficiência. ............................................ 381

ANTONIO CARLOS VALADARES

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 266

Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2011, que 
altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
para instituir o abono anual para os beneficiários 
do benefício da prestação continuada pago pela 
assistência social. .................................................. 386

Comentários sobre a importância de uma 
reforma política no sistema eleitoral brasileiro. ...... 516

ARMANDO MONTEIRO

Considerações acerca do início do mandato 
de Sua Excelência como Senador da República, com 
destaque aos pontos importantes para o desenvol-
vimento do País. Senador Armando Monteiro. ...... 430

BENEDITO DE LIRA

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, com destaque à 
necessidade de se fazer um acordo com as lideran-
ças da Câmara dos Deputados para disciplinar a 
tramitação de medidas provisórias entre as Casas. 307

BLAIRO MAGGI

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 247
Parecer nº 26, de 2011 (de Plenário), sobre 

a Medida Provisória nº 506, de 2010, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, no valor global de R$ 
210.000.000,00, para os fins que especifica. ........ 323

CASILDO MALDANER

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 269

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 



III

Pág. Pág.

503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 303

Comentários acerca do sistema tributário bra-
sileiro, que acentua a desigualdade e reflexão sobre 
a necessidade de uma reforma tributária no País. .. 440

Aparte ao senador Luiz Henrique. ............... 529

CÍCERO LUCENA

Crítica ao governador do Estado da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, pelo não diálogo com os policiais 
militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários 
que deflagraram greve no estado. ......................... 541

CIRO NOGUEIRA

Projeto de Lei do Senado nº 70, de 2011, que 
dá nova redação ao inciso VII do art. 12 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a 
legislação do imposto de renda da pessoa física e 
dá outras providências, para prorrogar e dedução 
no imposto de renda das pessoas físicas das con-
tribuições previdenciárias do empregado doméstico 
até o exercício de 2018. ......................................... 48

Comentários sobre o trabalho do Programa 
Bolsa Família para a erradicação da miséria extrema 
no País e proposta de um programa que une a as-
sistência social à preservação do meio ambiente. .. 515

CYRO MIRANDA

Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2011, que 
altera o art. 12, VII, da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para estender até 2018 a permissão 
para deduzir do imposto de renda da pessoa física 
o valor da contribuição patronal, à Previdência So-
cial, do empregador doméstico. ............................. 49

DELCÍDIO AMARAL

Registro sobre a carreira do Doutor Altamir 
Lopes que assumiu a Diretoria do Banco Central. 273

Comentários sobre os avanços para a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com 
a aprovação da Medida Provisória nº 504, de 2010. 273

DEMÓSTENES TORRES

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 

art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 262

Discussão da Medida Provisória nº 504, de 2010, 
que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de 
dezembro de 1972, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir empresa pública, sob a denominação de Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). ... 271

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 292

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 298

Parecer nº 27, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício “S” nº 
38, de 2007, da Federação Brasileira de Associações 
de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE), que 
encaminha proposta de reforma tributária. .............. 327

Parecer nº 29, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição Justiça e Cidadania), sobre a Consulta nº 2, de 
2004, que trata dos ofícios nºs 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17, de 2004, por meio dos quais se comunica a 
declaração parcial de inconstitucionalidade incidental 
de dispositivos das Leis Orgânicas dos Municípios de 
Mira Estrela, Teodoro Sampaio, Alto Alegre, Palmeira 
d’Oeste, Glicério, Guararapes, Pontes Gestal, Porto 
Ferreira e Ibitinga, todos do Estado de São Paulo. ... 556

EDUARDO BRAGA

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 247
Encaminhamento à votação da Medida Pro-

visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 265

EDUARDO SUPLICY

Registro da presença da juíza Luislinda Dias 
Valois dos Santos no Plenário e homenagem à tra-
jetória da sua vida e homenagem ao discurso da 



IV

Pág. Pág.

ministra Maria do Rosário feito perante a Comissão 
de Direitos Humanos das Nações Unidas. ............ 236

Registro do anúncio da Presidenta Dilma 
Rousseff em relação aos novos valores do Progra-
ma Bolsa Família. .................................................. 248

Comentários acerca do Programa de Forma-
ção Interdisciplinar Superior (ProFIS) lançado em 
2010, pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), proporcionando um curso de 2 anos 
que prepara os alunos que terminaram o ensino 
médio em escolas públicas do município de Cam-
pinas para o ingresso na Unicamp. ....................... 435

Aparte ao senador Eunício Oliveira. ............ 507
Aparte ao senador Luiz Henrique. ............... 530
Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 533
Aparte à senadora Marinor Brito. ................. 549

EUNÍCIO OLIVEIRA

Comentários sobre a questão do crack no 
País e sobre as medidas tomadas pelo governo 
para reverter essa situação. .................................. 505

FLEXA RIBEIRO

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 297

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 317

Encaminhamento de requerimentos de voto de 
pesar pela morte do poeta Alonso Rocha, do filósofo 
Benedito Nunes e do ex-presidente da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro. 321

Requerimento nº 150, de 2011, que requer voto 
de pesar pelo falecimento do senhor Alonso Rocha. 347

Requerimento nº 151, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito 
Nunes. ................................................................... 347

Requerimento nº 152, de 2011, que requer 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Renato 
Guerreiro. ............................................................... 348

Aparte ao senador João Pedro. ................... 552

Comentários sobre a audiência de Sua Ex-
celência com o ministro da Saúde para solicitação 
referente à transferência de um equipamento de 
hemodinâmica encaminhado ao Estado do Pará em 
2007, mas que ainda se encontra encaixotado. .... 554

Considerações acerca do fechamento dos es-
critórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
em todos os Estado brasileiros, exceto em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. Senador Flexa Ribeiro. ..... 554

Sugestão ao presidente Sarney para que seja 
feita uma Comissão mista de senadores e deputa-
dos para que seja discutida a questão da reforma 
política em conjunto. .............................................. 554

GIM ARGELLO

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de 
Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio 
público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
(APO). .................................................................... 307

GLEISI HOFFMANN

Projeto de Resolução do Senado nº 6, de 
2011, que acrescenta Capítulo à Resolução do 
Senado nº 20 de 1993 (Código de Ética e Decoro 
Parlamentar). ......................................................... 52

Comentários sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 3, de 2011, que regulamenta, no âmbito da 
União, o limite remuneratório de agentes públicos 
que tratam o inciso IX e os §§ 9º e 11 do art. 37 da 
Constituição Federal. ............................................. 244

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 314

Reconhecimento ao Ministério da Saúde pelo 
auxílio ao Estado do Paraná em relação à crise de 
dengue que acomete o norte do estado. ............... 491

HUMBERTO COSTA

Comentários sobre as medidas anunciadas 
por intermédio do ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, e da ministra do Planejamento, Mirian Belchior, 



V

Pág. Pág.

em relação ao contingenciamento de recursos do 
Orçamento do ano de 2012. .................................. 235

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 301

Aparte ao senador Armando Monteiro. ........ 432
Registro do reajuste nos valores do Programa 

Bolsa Família, com destaque às melhorias geradas 
pelo investimento no programa. ............................. 442

INÁCIO ARRUDA

Registro da presença do ministro da Saúde, 
no Estado do Ceará para a conscientização das au-
toridades e da população para o combate à dengue 
e pelo saneamento. ............................................... 228

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 267

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 291

Comentários sobre a importância da votação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, 
para o País, com destaque à necessidade de ex-
plicação sobre a criação do art. 7º, que renova ou 
que autoriza a renovação de concessões em áreas 
de aeroportos. ....................................................... 307

IVO CASSOL

Comentários acerca da atuação de Sua Exce-
lência durante o mandato de governador do Estado 
de Rondônia e da atuação nas comissões que tra-
tam de questões tanto do estado quanto da região 
amazônica. ............................................................ 449

JAYME CAMPOS

Comentários sobre a posse da nova Mesa 
Diretora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

tendo na presidência o desembargador Rubens de 
Oliveira Santos Filho. ............................................. 275

Comentários sobre a posse de Sua Excelência 
da Presidência da Comissão de Assuntos Sociais 
e destaque às competências da comissão. ........... 531

JOÃO PEDRO

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 248
Encaminhamento à votação da Medida Pro-

visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 266

Aparte ao senador Wilson Santiago. ............ 544
Aparte à senadora Marinor Brito. ................. 548
Comentários sobre a audiência pública em que 

Sua Excelência participou, em Parintins, para tratar 
da falta de tratamento do lixo sólido na cidade. ....... 551

JORGE VIANA

Requerimento nº 153, de 2011, que requer a 
criação de Comissão Temporária Externa a fim de 
averiguar, in loco, a situação de cidadãos haitianos 
que se encontram no Acre e em demais estados da 
Amazônia brasileira, visando medidas a serem toma-
das para sua proteção e regularização migratória. . 353

Aparte ao senador Armando Monteiro. ........ 433
Pedido de maior atenção à situação dos mais 

de 150 haitianos no Acre que começaram a vir para 
o Brasil no fim do ano de 2010. ............................. 439

Comentários sobre o referendo, ocorrido no 
Acre, que decidiu, com 56% da população, alternar 
novamente o horário do estado. ............................ 439

KÁTIA ABREU

Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2011, 
que susta o inciso X do artigo 2º, o inciso II do ar-
tigo 35 do Decreto nº 6.620, de 29 de outubro de 
2008, que dispõe sobre políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento e o fomento do setor de portos e 
terminais portuários de competência da Secretaria 
Especial de Portos da Presidência da República, 
disciplina a concessão de portos, o arrendamento e 
a autorização de instalações portuárias marítimas, 
e dá outras providências. ....................................... 50

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 
adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 



VI

Pág. Pág.

Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 318

LÍDICE DA MATA

Requerimento nº 162, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 
21 de novembro de 2011, destinada a homenagear 
o Dia Nacional da Consciência Negra, bem como, 
o Dia de Zumbi dos Palmares. ............................... 361

Requerimento nº 163, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial do Senado, no 
dia 4 de julho de 2011, destinada a homenagear 
o Dia da Independência da Bahia, ocorrida em 2 
de julho de 1823.................................................. 362

Aparte ao senador Walter Pinheiro. ............. 510

LINDBERGH FARIAS

Parecer nº 24, de 2011 (de Plenário), sobre o 
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011, proveniente 
da Medida Provisória nº 503, de 2010, que ratifica o 
Protocolo de Intenções firmado entre a União, o Es-
tado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Ja-
neiro, com a finalidade de construir consórcio público, 
denominado Autoridade Pública Olímpica (APO). .... 279

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 304

LOBÃO FILHO

Parecer nº 23, de 2011 (de Plenário), sobre 
a Medida Provisória nº 504, de 22 de setembro 
de 2010, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir empresa pública, sob 
a denominação Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). ...................................... 258

LÚCIA VÂNIA

Discussão da Medida Provisória nº 504, de 
2010, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a 
denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). ...................................... 270

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 300

LUIZ HENRIQUE

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 438
Voto de pesar pelo falecimento do esposo da 

senadora Ana Amelia e ex-senador Octávio Omar 
Cardoso. ................................................................ 527

Comentários sobre a importância da reforma 
política no sistema eleitoral brasileiro. ................... 527

MAGNO MALTA

Comentários sobre a importância da votação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, 
para o País e crítica sobre a criação do art. 7º, que 
renova ou que autoriza a renovação de concessões 
em áreas de aeroportos. ....................................... 308

Requerimento nº 164, de 2011, que requer 
a realização de Sessão Especial, em dada a ser 
posteriormente designada a comemorar o êxito dos 
dois períodos de Governo em que o cidadão Luís 
Inácio Lila da Silva esteve à frente da Presidência 
da República Federativa do Brasil. ........................ 363

Aparte à senadora Ana Rita. ........................ 485
Comunicado sobre a reunião de Sua Excelên-

cia com o ministro da Saúde para tratar das posições 
da Frente Parlamentar da Família com relação aos 
interesses da família. ............................................. 487

Aparte ao senador Eunício Oliveira. ............ 505
Reiteração da reunia de Sua Excelência com 

o ministro da Saúde sobre temas de interesse da 
Frente Parlamentar da Família e comentários sobre 
a redução da maioridade penal. ............................ 527

MARCELO CRIVELLA

Requerimento nº 146, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial em comemoração ao 
Nonagésimo Aniversário de fundação do jornal “Fo-
lha de São Paulo”, no dia 19 de fevereiro de 2011, e 
sugere a sua realização em 14 de março de 2011. 41

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 



VII

Pág. Pág.

pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 268

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 291

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 307

Requerimento nº 159, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial, no dia 13 de junho 
de 2011, em comemoração ao centenário das Igre-
jas evangélicas da “Assembleia de Deus” no Brasil, 
a ocorrer em 18 de junho de 2011. ........................ 359

Aparte ao senador Antonio Carlos Valadares. 518
Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 532
Comentários sobre a impossibilidade de au-

mento do salário mínimo em função dos problemas 
que surgiriam com o deu aumento. ....................... 534

Voto de pesar pelo falecimento do esposo da 
senadora Ana Amélia, o ex-senador Octávio Omar 
Cardoso. Senador Marcelo Crivella. ...................... 534

Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2011, 
que altera a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 
2011, para incluir previsão de reajuste mínimo para 
o salário mínimo, a título de ganho real, quando o 
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) 
ficar abaixo de 2% e dá outras providências. ........ 536

MARINOR BRITO

Aparte ao senador Ivo Cassol. ..................... 451
Considerações sobre a necessidade de uma 

reforma política no País, com destaque à mudança 
do financiamento de campanha. ............................ 547

MARTA SUPLICY

Crítica à atuação do governo do Estado de 
São Paulo com relação à aplicação de recursos fi-
nanceiros em obras para o combate às enchentes. 256

Comentários sobre a visita da Presidenta Dilma 
Rousseff à Bahia para tratar da diminuição e erradica-
ção da pobreza no País, com destaque aos avanços 
conseguidos pelo programa Bolsa Família. ............. 436

Comentários sobre os avanços alcançados 
no campo da economia do País durante os 8 anos 
de governo do ex-Presidente Lula. ........................ 545

MOZARILDO CAVALCANTI

Comentários sobre o caso de desvio de R$ 
30 milhões na Secretaria de Saúde do Estado de 
Roraima, envolvendo também o governador do 
estado, com compras e descartes de remédios 
superfaturados. ................................................... 210

Registro das matérias intituladas “PF investiga 
descarte de remédios em aterro sanitário de Rorai-
ma”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição 
de 01/09/2010 e “PF investiga descarte e compra 
superfaturada de medicamentos”, no jornal Folha 
de Boa Vista, edição de 01/09/2010, entre outras. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. .............................. 212

Comentários sobre o artigo publicado no jor-
nal Folha de Boa Vista, que trata do bloqueio da 
BR-174 pelos produtores locais como pedido de 
melhorias na estrada, com destaque ao pedido de 
Sua Excelência ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) por auditoria na rodovia. ............................. 445

Registro de matéria intitulada “Produtores 
bloqueiam estrada por melhorias”, publicada no 
jornal Folha de Boa Vista, edição de 1º de feve-
reiro de 2011. ................................................. 446

PAULO BAUER

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 302

Registro da apresentação do requerimento de 
Sua Excelência para pedido de informações, rela-
cionadas ao Plano Nacional de Educação (PNE), 
junto ao senhor ministro da Educação................... 488

Requerimento nº 165, de 2011, que requer 
informações ao Ministro de Estado da Educação 
sobre o diagnóstico que orientou a definição 
das 20 metas do Plano Nacional de Educação 
(PNE) de que trata o Projeto de Lei nº 8.035, 
de 2010. ....................................................... 488

Requerimento nº 166, de 2011, que requer 
voto de aplauso pelo transcurso do centenário 
de fundação do Lar Abdon Batista, da cidade de 
Joinville (SC). ...................................................... 491



VIII

Pág. Pág.

PAULO DAVIM

Comentários acerca da iniciativa de Sua Exce-
lência em aprofunda e nacionalizar o debate sobre 
o desenvolvimento sustentável. ............................. 243

Felicitações à Agência Nacional de Águas 
(ANA), pela passagem dos 10 anos de criação, 
em 2010, e comentários acerca do trabalho que a 
agência desempenha desde a sua criação. .......... 448

PAULO PAIM

Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2011, que 
regulamenta o exercício das profissões de transcri-
tor e revisor de textos em braile. ............................ 42

Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2011, que 
altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e 
a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto 
de 2001, para permitir que operações de crédito 
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) destinadas aos entes públicos para 
investimentos em saneamento e habilitação sejam 
excluídas do cálculo do limite de endividamento. .. 45

Comentários sobre o boletim divulgado pelo Mi-
nistério da Previdência que mostra um superávit na pre-
vidência contributiva de empregado e empregador. .... 229

Homenagem às mulheres pelo Dia Internacio-
nal da Mulher e comentário sobre a celebração, no 
dia 24 de fevereiro, da inauguração da Organização 
das Nações Unidas Mulheres. ............................... 229

Comentários sobre a nomeação do ministro 
Luis Fux para o Supremo Tribunal Federal. ........... 229

Registro de matéria intitulada “Previdência 
urbana registra superávit de R$ 14,9 bilhões em 
2010”, publicada no boletim Previdência em ques-
tão, edição de 15 a 28 de fevereiro de 2011. ......... 233

Requerimento nº 155, de 2011, que requer a 
realização da Sessão Especial do Senado, no dia 
13 de maio de 2011, destinada a homenagear o 
Dia da Abolição da Escravatura. ............................ 355

Requerimento nº 156, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 
2 de maio de 2011, destinada a homenagear o Tra-
balhador Brasileiro, por oportunidade do transcurso 
do dia do trabalho em 1 de maio. .......................... 356

Requerimento nº 157, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 14 
de outubro de 2011, destinada a homenagear a Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
(COBAP), em comemoração ao seu 26º aniversário. . 357

Requerimento nº 158, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 

15 de julho de 2011, destinada a homenagear o Dia 
Nacional dos Motoristas. ....................................... 358

Requerimento nº 167, de 2011, que solicita o 
desarquivamento de matérias de Sua Excelência. 494

PEDRO SIMON

Requerimento nº 142, de 2011, que requer a 
inserção em ata de voto de profundo pesar pelo fale-
cimento do médico e escritor gaúcho Moacyr Jaime 
Scliar, com apresentação das devidas condolências. . 37

Requerimento nº 143, de 2011, que requer a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
do ex-senador gaúcho Octávio Osmar Cardoso, 
ocorrido no dia de ontem, com apresentação das 
devidas condolências à família. ............................. 38

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2011 (Proveniente da Medida Provisória nº 
503, de 2010), que ratifica o Protocolo de Intenções 
firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade 
de constituir consórcio público, denominado Auto-
ridade Pública Olímpica (APO). ............................. 299

RANDOLFE RODRIGUES

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 264

Encaminhamento à votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 503, de 2010), que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denomina-
do Autoridade Pública Olímpica (APO). ................... 290

Comentários sobre a votação do o Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2011, com destaque à neces-
sidade de veto do art. 7º, que renova ou que autoriza 
a renovação de concessões em áreas de aeroportos. 307

Comentários sobre a origem e o uso das me-
didas provisórias pelos Presidentes Lula e Fernando 
Henrique e comentários sobre o mérito do Projeto 
de Lei de Conversão nº 505, de 2010. .................. 319

RENAN CALHEIROS

Parecer nº 25, de 2011 (de Plenário), sobre o 
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2011, provenien-
te da Medida Provisória nº 505, de 2010, que cons-



IX

Pág. Pág.

titui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
e altera a Relação Descritiva constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. ............... 311

Comentários sobre o crescimento da violên-
cia no País, principalmente no Estado de Alagoas 
e no Nordeste, com destaque ao trabalho que Sua 
Excelência teve quando ministro da Justiça com 
campanhas de desarmamento. ............................. 350

RICARDO FERRAÇO

Requerimento nº 144, de 2011, o qual requer 
que a Sessão Especial em homenagem aos 90 anos 
da Folha de São Paulo seja realizada no dia 14 de 
março de 2011. ...................................................... 39

Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2011, que 
altera disposições da Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010, para incluir os estados que integram a Su-
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e o prazo de vigência do Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraes-
trutura da Indústria Petrolífera (REPENEC). ......... 44

Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2011 
(Complementar), que altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilida-
de na gestão fiscal e dá outras providências, para 
autorizar a renegociação de contratos de operação 
de crédito de longo prazo, entre entes da federação, 
nos termos que especifica. .................................... 372

Registro da solicitação feita por Sua Excelên-
cia à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para que 
esta explique as razões que levaram a exclusão do 
Estado do Espírito Santo da 11ª Rodada de Licita-
ções das áreas de exploração de petróleo. Senador 
Ricardo Ferraço. .................................................... 550

ROBERTO REQUIÃO

Crítica ao art. 7º, que renova ou que autoriza 
a renovação de concessões em áreas de aeropor-
tos, do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2011 295

RODRIGO ROLLEMBERG

Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2011, que 
altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para ampliar os benefícios previdenciários 
devidos ao aposentado que retornar ao trabalho. . 366

Projeto de Lei do Senado n 73, de 2011, que 
altera os arts. 1.211-A e 1.211-B da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci-

vil), e modifica o inciso IV e o § 1º ao art. 69-A da 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da adminis-
tração pública federal, a fim de estabelecer ordem 
cronológica para a solução das demandas, além da 
concessão do benefício da prioridade de tramitação 
do processo judicial e administrativo à pessoa que 
alegar ser portadora de doença grave. .................. 367

Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2011, 
que acrescenta alínea c ao inciso VII do art. 12 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e alínea c ao 
inciso VII do art. 11 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para incluir o artesão como segurado es-
pecial da Previdência Social. ................................. 369

Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 
2011, que altera o art. 6º da Constituição Federal 
para introduzir, no rol dos direitos sociais, o direi-
to ao acesso à Rede Mundial de Computadores 
(Internet). ............................................................ 425

ROMERO JUCÁ

Esclarecimento sobre o art. 7º, que reno-
va ou que autoriza a renovação de concessões 
em áreas de aeroportos, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2011. ................................ 287

SÉRGIO PETECÃO

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 268

Comentários sobre a mudança do horário 
ocorrida no Estado do Acre, com destaque ao desejo 
do povo acreano de que retorne o horário normal. 542

VANESSA GRAZZIOTIN

Homenagem pelos 44 anos de existência 
da Zona Franca de Manaus. Senadora Vanessa 
Grazziotin. ........................................................... 246

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica 
o Protocolo de Intenções firmado entre a União, 
o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio 
de Janeiro, com a finalidade de constituir con-
sórcio público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica (APO). ................................................ 288



X

Pág. Pág.

Requerimento nº 154, de 2011, que requer 
informações relativas à execução das obras de am-
pliação do Terminal de Passageiros e Cargas no 
Aeroporto Internacional de Manaus, bem como os 
projetos futuros para atendimento das demandas 
daquele Polo Industrial. ......................................... 354

Requerimento nº 161, de 2011, que requer a 
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso 
pelos 44 anos da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus (SUDRAMA), ocorrido no dia 28 de fe-
vereiro, conhecida como Polo Industrial de Manaus 
(PIM), bem como seja transmitida a Superintendên-
cia da Suframa a referida congratulação. .............. 360

Aparte ao senador Armando Monteiro. ........ 433
Considerações acerca da visita do ministro 

do Esporte, Orlando Silva, à cidade de Manaus 
e do acompanhamento de Sua Excelência nas 
reuniões com o ministro em relação à Copa do 
Mundo de 2014. ................................................. 434

Comentários acerca dos avanços alcançados 
pelo País com programas assistenciais e com o sa-
lário mínimo e destaque à necessidade de mudança 
na política macroeconômica do Brasil, começando a 
se investir mais ao invés de cortar investimentos. . 437

VICENTINHO ALVES

Requerimento nº 145, de 2011, que requer a 
realização de Sessão Solene Especial do Senado 
Federal, no dia 18 de abril de 2011, destinada a 
comemorar o Dia do Índio. ..................................... 40

VITAL DO RÊGO

Crítica aos prazos para votação impostos 
nas matérias que impossibilitam o debate destas 
no Senado Federal. ............................................... 266

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2011 (Proveniente da 
Medida Provisória nº 503, de 2010), que ratifica 
o Protocolo de Intenções firmado entre a União, 
o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio 
de Janeiro, com a finalidade de constituir con-
sórcio público, denominado Autoridade Pública 
Olímpica (APO). ................................................ 287

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, e crítica sobre a 
criação do art. 7º, que renova ou que autoriza a re-
novação de concessões em áreas de aeroportos. 308

Parecer nº 28, de 2011 (da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o Re-
querimento nº 67, de 2011, da senadora Lídice da 
Mata, que requer licença dos trabalhos da Casa para 

participar, como representante do Senado Federal, 
da feira “ITB Berlin 2011”, no período de 8 a 14 de 
março de 2011, na cidade de Berlim, Alemanha. .. 492

WALDEMIR MOKA

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 269

Requerimento nº 160, de 2011, que solicita 
remessa de Projeto de Lei da Câmara nº 55/2007, 
para apreciação pela Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA). ........................................ 360

Projeto de Lei do Senado nº 77, de 2011, que 
dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 
saúde pública e o programa de cooperação federati-
va denominado Força Nacional de Saúde Pública. 379

Voto de pesar pelo falecimento da conselhei-
ra do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputada, 
Celina Martins Jallad. ............................................ 531

Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 532

WALTER PINHEIRO

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória nº 504, de 2010, que dá nova redação ao 
art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). .................. 263

Voto de pesar pelo falecimento do ex-presi-
dente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e ex-deputado federal, Renato Guerreiro. 293

Comentários sobre a importância das ações 
no Senado Federal serem unidas, de modo que não 
se tornem iniciativas isoladas. ............................... 491

Comentários sobre o crescimento da tecno-
logia e das barreiras econômicas que atravancam 
a possibilidade de acesso a estas tecnologias. ..... 507

Comentários sobre o anúncio da Presidenta 
Dilma Rousseff, no Estado da Bahia, da constru-
ção Terminal de Regaseificação da Bahia, com 
destaque ao desenvolvimento gerado na região 
com esta obra. ................................................... 507

WELLINGTON DIAS

Discussão do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
nº 505, de 2010, que constitui fonte de recursos 



XI

Pág. Pág.

adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); e altera a Relação 
Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973. ....................................... 316

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
com destaque às mulheres que auxiliaram no de-
senvolvimento do Estado do Piauí......................... 348

Comentários sobre a criação da Subcomissão 
de Desenvolvimento do Nordeste, com destaque às 
áreas do desenvolvimento a serem estudadas por 
esta subcomissão. ................................................. 443

WILSON SANTIAGO

Comentários sobre os programas do Gover-
no Federal voltados para a facilitação de acesso ao 
ensino superior às populações mais carentes. ...... 255

Aparte ao senador Alvaro Dias. ................... 514

Comentários sobre o programa Caminho da 
Escola que fornece transporte para estudantes e 
pedido ao ministro da Educação que aprimore o 
programa. .............................................................. 543


